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افتتاحية العدد

ــِق  ــورية، وعمي ــي س ــتمِر ف ــِل المس ــِة العم ــالِق مرحل ــع  انط م

األمــِل الــذي عّبــَر عنــُه المــُد الجماهيــري الواســع الــذي شــهدته 

والوفــاِء  للوطــِن  الــوالِء  عــن  للتعبيــِر  االنتخابيــُة  العمليــُة 

المســؤولياُت  تتضاعــُف  األســد،  بشــار  الرئيــس  للســيِد 

االســتحقاِق  رســائِل  تجســيِد  و  وطننــا  لقيامــِة  والمهــاُم 

ــاوِز كلِّ  ــى تج ــادرون عل ــا ق ــِة بأنن ــِز الثق ــى تعزي ــًا عل ــًا قائم واقع

الصعــاِب، وبــأنَّ ســورية ُتبنــى بأيــدي شــرفاِء أبنائهــا ، وبســواعِد 

عمالهــا، وبعقــوِل وخبــراِت كفاءاتهــا ، وكمــا شــهدت مواقــُع 

القتــاِل بســالَة و شــجاعَة أبطــاِل جيشــنا، ستشــهُد جبهــاُت 

رســمها  التــي  والتحــدي  الصمــوِد  لوحــاَت  واإلنتــاِج  العمــِل 

المواطــُن الســوري الــذي عركتــُه الِمحــن و جبلتــُه محطــاُت 

ــه. ــاِر ل ــه واالنتص ــالِء رايت ــِن وإع ــن الوط ــاِع ع ــي الدف ــاِل ف  النض

لتجســيِد  ســورية  فــي  التأميــن  قطــاُع  يتأهــُب  واليــوم 

العمــِل  علــى  قائمــًا  حقيقيــًا  واقعــًا  بالعمــل،  األمــل  شــعاِر 

المتواصــِل ليأخــَذ هــذا القطــاُع الــدوَر المنــاُط بــه، وليكــوَن 

إعــادِة  مرحلــِة  فــي  الســوري  لالقتصــاِد  حقيقيــة  رافعــة 

يســاهُم  قــادٍم  اســتثماٍر  لــكلِّ  أمــاٍن  وحاضنــَة  اإلعمــار، 

فــي بنــاِء مــا دمــرُه اإلرهــاُب الحاقــُد خــالَل ســنواِت الحــرِب، 

هــذا  هــواَء  يتنفــُس  ســوري  مواطــٍن  لــكلِّ  ضمــاٍن  وموئــَل 

الوطــن، واألمــُل يحذونــا بتذليــِل كلِّ العقبــاِت التــي واجههــا 

الماضيــة..  العشــِر  الســنواِت  مــداِر  علــى  التأميــِن  قطــاُع 

أدنــى،  أو  قوســين  قــاب  بــات  بنصــٍر  ثقــٍة  عــن  ينبثــُق  أمــٌل 

ــان. ــواطئ األم ــِن وش ــوِع األم ــى رب ــا إل ــيُر بن ــٍم يس ــٍد حكي  وبقائ

التشــريعية  البنيــة  لخلــق  الحثيــث  الســعي  يأتــي  هنــا  ومــن 

المناســبة التــي تســهم فــي تعزيــز دور التأميــن فــي االقتصــاد 

وتلبــي طمــوح و حاجــة المواطــن الســوري و توســع مروحــة 

ــدي  ــف األي ــود و تتكات ــر الجه ــه، وتتضاف ــة ل ــات المقدم الخدم

ــداف  ــى األه ــول إل ــل بالوص ــز األم ــى تعزي ــتمر عل ــل المس للعم

المنشــودة، وتحقيــق وتجســيد رؤيــة الســيد الرئيــس بشــار 

األســد ببنــاء ســورية كمــا يجــب أن تكــون.

بقلم الدكتور نزار زيود
رئيس مجلس إدارة

االتحاد السوري لشركات التأمين
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بلغــت حصيلــة تعامــالت ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة نحــو 21.9 مليــار ليــرة فــي عــام 2020، بينمــا كانــت قيمــة التــداوالت 
خــالل عــام 2019 نحــو )33 مليــار( ليــرة ســورية، أي بانخفــاض وقــدره 33%. 

كمــا أدى انخفــاض عــدد جلســات التــداول إلــى تراجــع أحجــام التــداول فــي الســوق، فبلــغ حجــم التــداول فــي الســوق خــالل عــام 2020 نحــو 

)29 مليــون( ســهم، مقارنــة مــع حجــم التــداول خــالل عــام 2019 والبالــغ نحــو 85 مليــون ســهم، أي بانخفــاض نســبته 66%.

ويبلــغ عــدد الشــركات المدرجــة 27 شــركة، تنقســم هــذه الشــركات حســب القطاعــات إلــى 14 شــركة فــي القطــاع 

المصرفــي، وســت فــي قطــاع التأميــن وشــركتي خدمــات وشــركتين فــي الصناعــة ومثلهمــا فــي قطــاع االتصــاالت وواحــدة 

أداء قطاع التأمين في سوق دمشق لألوراق المالية في 2020

ريبور تاج

بقلم: منير الرفاعي
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لجميــع  الســوقية  القيمــة  ارتفعــت  كمــا  الزراعــة.  فــي 

لتتجــاوز   )Market Capitalization( المدرجــة  الشــركات 

ــادة  ــام 2020 أي بزي ــة ع ــي نهاي ــورية ف ــرة س ــون لي 1.4 تريلي

ــام  ــة ع ــي نهاي ــوقية ف ــة الس ــن القيم ــى  36% ع ــت إل وصل

.2019

التــداول  قيمــة  إجمالــي  أن  إلــى  هنــا  اإلشــارة  مــن  والبــد 

ــوق  ــا الس ــي عقدته ــة الت ــات الضخم ــة الصفق ــمل قيم تش

 4.7 نحــو  اإلجماليــة  قيمتهــا  بلغــت  صفقــة   31 وهــي 

ســوق  فــي  الضخمــة  الصفقــات  وتتــم  ليــرة،  مليــارات 

دمشــق لــألوراق الماليــة فــي فتــرات محــددة، تلــي فتــرة 

 15 مــدة  الصفقــات  هــذه  وتســتمر  المســتمر،  التــداول 

دقيقــة، والحــد األدنــى لقيمــة الصفقــة الضخمــة هــو 25 

ــق  ــن طري ــات ع ــذه الصفق ــم ه ــورية، وتت ــرة س ــون لي ملي

أن  علمــًا  بالســوق،  الخــاص  اإللكترونــي  التــداول  نظــام 

أســعار الصفقــات الضخمــة تتــم ضمــن الحــدود الســعرية 

الســعر  فــي  أو  الوســطي  الســعر  فــي  تؤثــر  وال  المحــددة 

التنفيــذ  تــم  التــي  الماليــة  بالورقــة  الخــاص  المرجعــي 

عليهــا.

أحجــام  فــي  ســلبي  بشــكل  كورونــا  جائحــة  أثــرت  وقــد 

وعــدد جلســات التــداول، حيــث تــم تخفيــض عــدد جلســات 

التــداول مــن 5 جلســات الــى جلســة واحــدة أســبوعيًا، وذلك 

ــدد  ــغ ع ــة 2020/5/18، وبل ــن 2020/3/24 لغاي ــرة بي ــالل الفت خ

ــة  ــارب )211( جلس ــا يق ــام 2020 م ــالل ع ــداول خ ــات الت جلس

ــام 2019. ــالل ع ــة خ ــع )236( جلس ــة م ــداول مقارن ت

ــالل  ــدة خ ــة الواح ــي الجلس ــداول ف ــم الت ــط حج ــا متوس أم

عــام 2020 فقــد بلــغ مــا يقــارب 137 ألــف ســهم فــي الجلســة 

ليــرة  مالييــن   104 تــداول  قيمــة  وبمتوســط  الواحــدة، 

ســورية تقريبــًا فــي الجلســة الواحــدة.

المصــارف  قطــاع  تصــدر  فقــد  القطاعــات،  حيــث  ومــن 

المرتبــة األولــى بنســبة تــداول تقــارب )%90( مــن القيمــة 

اإلجماليــة للتــداول خــالل عــام 2020، يليــه قطــاع االتصــاالت 

بنســبة تتجــاوز )%5( مــن القيمــة اإلجماليــة للتــداول.

حيــث  مــن   2020 عــام  خــالل  تــداواًل  األكثــر  األســهم  أمــا 

ــة  ــك البرك ــهم بن ــة س ــي المقدم ــد ف ــا، فنج ــم تداوله قي

ســورية بقيمــة 5.8 مليــارات ليــرة ســورية، ثــم ســهم 

بنــك ســورية الدولــي اإلســالمي بقيمــة )5.5 مليــارات ليــرة 

ســورية، يليــه بنــك الشــام بقيمــة 1.7 مليــار ليــرة ســورية 

ــًا. تقريب

العــام  خــالل  الماليــة  لــألوراق  دمشــق  ســوق  أداء  كان 

 DWX ــوق ــر الس ــث أداء مؤش ــن حي ــل م ــو األفض ــت ه الفائ

مــع  مقارنــة  نقطــة   )8,083( إلــى  المؤشــر  وصــل  فقــد 

هنــاك  أن  نجــد  وبذلــك   2019 عــام  فــي  نقطــة   ))5,837

ــادة  ارتفاعــًا فــي قيمــة المؤشــر تبلــغ )2,246( نقطــة وبزي

.%38 تعــادل 

باألســهم  المثقــل   DLX القياديــة  األســهم  مؤشــر  أمــا 

مرتفعــًا  نقطــة   )1,268( قيمــة  علــى  أغلــق  فقــد  الحــرة 

نهايــة  عــن   )%29( نســبته  مــا  أي  نقطــة   )288( بمقــدار 

.2019 الســابق  العــام 

ريبور تاج
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ريبور تاج

نسبة التغيرالتغيرالقيمة الحاليةالقيمة السابقةالمؤشر

DWX58368082224638%
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ريبور تاج

أداء قطاع التأمين:

ــي  ــركات وه ــت ش ــة 2020 س ــى نهاي ــة حت ــألوراق المالي ــق ل ــوق دمش ــهمها بس ــدرج أس ــن الم ــركات التأمي ــدد ش ــغ ع يبل

»أروب ســورية - الوطنيــة للتأميــن - المتحــدة للتأميــن - العقيلــة للتأميــن التكافلــي - الســورية الكويتيــة للتأميــن - 

ــوق. ــي الس ــهمها ف ــة أس ــركة مدرج ــل 27 ش ــن أص ــن« م ــوليدارتي للتأمي س

تشــير بيانــات بورصــة دمشــق إلــى أن قطــاع التأميــن اســتحوذ علــى نحــو 1.6% مــن إجمالــي حجــم تــداول جميــع الشــركات 

المدرجــة وبقيمــة وصلــت إلــى نحــو 348 مليــون ليــرة، وكان واضحــًا تركــز التــداول فــي قطــاع التأميــن علــى ســهم 

ــي  ــة ف ــن المدرج ــركات التأمي ــالت ش ــي تعام ــن إجمال ــبته 58% م ــا نس ــرة أو م ــون لي ــن 24 ملي ــدة للتأمي ــركة المتح الش

ــام 2020.  ــي ع ــة ف البورص

ــق  ــام 2020 ليغل ــي ع ــبة 32% ف ــي بنس ــن التكافل ــة للتأمي ــركة العقيل ــهم ش ــعر س ــاع س ــى ارتف ــداول إل ــر الت ــير تقري ويش

ــدة  ــركة المتح ــهم الش ــاله س ــورية، ت ــرة س ــتوى 412 لي ــد مس ــي عن ــام الماض ــي الع ــق ف ــة دمش ــالت بورص ــة تعام نهاي

للتأميــن الــذي حقــق ارتفاعــًا بنســبة 11% ليغلــق ســعر الســهم علــى مســتوى 455 ليــرة ســورية، أمــا أســهم بقيــة شــركات 

التأميــن فلــم تحقــق أي ارتفــاع فــي أســعارها.

ــا  ــدة واثنت ــة واح ــركة حكومي ــا ش ــركة منه ــرة ش ــالث عش ــغ ث ــن يبل ــوق التأمي ــي س ــة ف ــركات العامل ــدد الش ــر أن ع يذك

ــالمي(. ــي )اإلس ــن التكافل ــركتان للتأمي ــدي وش ــن تقلي ــركات تأمي ــر ش ــا عش ــة منه ــن خاص ــركة تأمي ــرة ش عش
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ريبور تاج

من األحداث المهمة التي جرت خالل العام 2020:

- انضمــام شــركتي وســاطة ماليــة همــا:  شــركة أســيريا الشــرق للخدمــات والوســاطة الماليــة وشــركة ألفــا كابيتــال 

ــا. ــرة بأعماله ــة والمباش ــألوراق المالي ــق ل ــوق دمش ــة س ــى عضوي ــة إل ــات المالي للخدم

- أصــدرت الســوق آليــات وضوابــط اســتخدام خدمــة التــداول عبــر االنترنــت إضافــة إلــى نظــام الرقابــة علــى التــداول الــالزم 

لتقديــم خدمــة التــداول االلكترونــي عبــر اإلنترنــت.

- إعــادة إدراج أســهم الشــركة الهندســية الزراعيــة لالســتثمارات - نمــاء  )NAMA( وسيســتمر الســوق بإعــادة الجلســة 

اإلستكشــافية لحيــن تحقيــق كافــة الشــروط الواجبــة للوصــول إلــى ســعر التــوازن التأشــيري.
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د. يوسف سالمة
المدير التنفيذي لشركة الخدمات المميزة إلدارة النفقات الطبية

8
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كيـف تقّيمـون أداءكـم فـي األعـوام 

نسـبة  تراجعـت  هـل  األخيـرة، 

وضـع  فـي  بقيـت  أم  عوائدكـم 

تحسـنت؟ أم  مسـتقر 

المميـزة  الخدمـات  شـركة  عملـت 

مـع  عملهـا  طريقـة  تطويـر  علـى 

سـوق  فـي  المسـتمرة  التغيـرات 

الطبيـة  الخدمـات  وسـوق  التأميـن 

جميـع  فـي  أثـرت  والتـي  سـورية  فـي 

إن  وغيرهـا.  الخدميـة  القطاعـات 

فـي  والمرونـة  األداء  فـي  السـرعة 

بمـا  واإلجـراءات  السياسـات  تغييـر 

مسـتوى  علـى  الحفـاظ  يضمـن 

ن  الخدمـة الطبيـة المقدمـة للمؤمِّ

حفـاظ  فـي  األهـم  السـبب  كانـت 

وتطويـر  سـمعتها  علـى  الشـركة 

تديرهـا  التـي  التأمينيـة  المحفظـة 

وهـذا  األخيـرة.  األعـوام  خـالل 

إيراداتنـا  فـي  إيجابـي  بشـكل  أثـر 

الحاصـل  التضخـم  لكـن  بالطبـع، 

إلـى  أدى  السـوري  السـوق  فـي 

يتناسـب  ال  بشـكل  الكلفـة  ارتفـاع 

يرتبـط  مـا  وخاصـة  اإليـرادات  مـع 

بالمعـدات التقنيـة والبرمجيـة التـي 

الشـركة  وتطورهـا  تسـتخدمها 

مسـتمر.  بشـكل 

مـا الـذي يميزكم عن باقي شـركات 

إدارة النفقـات الطبيـة، هـل طرحـت 

ومنتجـات  خدمـات  شـركتكم 

خدمـات  بتطويـر  قامـت  أو  جديـدة، 

علـى  توسـع  بـأي  قمتـم  أو  قديمـة، 

الجغرافـي؟ المسـتوى 

المميـزة  الخدمـات  شـركة  تتميـز 

االنتشـار  واسـعة  طبيـة  بشـبكة 

تـم تطويرهـا علـى مدى سـتة عشـر 

الحصـول  ـن  للمؤمِّ تتيـح  عامـًا 

علـى الخدمـة الطبيـة وفـق شـروط 

مـن  هامـش  بأقـل  التأميـن  عقـد 

اإلشـكاالت، وتتيـح لـه أهـم المراكز 

الطبيـة والمشـافي واألطبـاء الذيـن 

عالقتهـا  الشـركة  معهـم  بنـت 

السـنين  هـذه  خـالل  االسـتراتيجية 

المهنيـة  مـن  مسـتوى  وبأعلـى 

العمـل. فـي  والشـفافية 

مـن  بـكادر  شـركتنا  تتميـز   

المهمـة  الخبـرة  ذوي  الموظفيـن 

وإدارة  الصحـي  التأميـن  فـي 

علـى  الشـركة  وتعمـل  المطالبـات، 

مسـتمر  بشـكل  أدائهـا  تطويـر 

الخدمـة  مسـتوى  فـي  للترقـي 

تقديمهـا. واحترافيـة 

المميـزة  الخدمـات  شـركة  قامـت 

اإللكترونيـة  برامجهـا  بتطويـر 

وتحديـث مركز مخدماتها للتعامل 

البيانـات  مـن  الكبيـر  الحجـم  مـع 

الجـودة  ضمـان  نظـام  واعتمـاد 

 Business intelligence المؤتمـت 

الـذي يراقـب كل العمليات اليومية، 

ويشـير إلـى أي انحـراف عـن الضوابط 

سـير  مـن  للتأكـد  المعتمـدة 

والقواعـد  األطـر  ضمـن  العمليـات 

نيهـا  لمؤمِّ الشـركة  تقدمهـا  التـي 

وشـركات  الخدمـات  ولمـزودي 

. ميـن لتأ ا

الخدمـات  شـركة  قامـت  كمـا   

تطبيقهـا  بتطويـر  المميـزة 

بمـا  الموبايـل  علـى  اإللكترونـي 

ـن االطـالع علـى ملفـه  يتيـح للمؤمِّ

الطبـي وشـروطه العقديـة وتقديـم 

التطبيـق  طريـق  عـن  المطالبـات 

الطبيـة  الشـبكة  علـى  واالطـالع 

الخدمـات. مـن  وغيرهـا 

مـا طبيعـة العالقـة مـع المؤسسـة 

وهيئـة  للتأميـن  السـورية  العامـة 

آليـة  ومـا  التأميـن،  علـى  اإلشـراف 

معهمـا؟ العمـل 

السـورية  العامـة  المؤسسـة  إن 

للتأميـن شـريك أساسـي فـي العمل 

التأميـن  منظومـة  انطـالق  منـذ 
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للقطـاع العـام فـي سـورية، وتعمـل 

شـركات  مـع  بالتعـاون  المؤسسـة 

علـى  الناظمـة  والجهـات  اإلدارة 

تطويـر خدماتهـا فـي قطـاع التأمين 

الصحـي بشـكل خـاص لمـا فـي هـذا 

وأهميـة  حساسـية  مـن  الملـف 

شـركة  بوصفنـا  ونقـدم  عاليـة. 

الدعـم  كل  المميـزة  الخدمـات 

لتطويـر  للمؤسسـة  الـالزم  الفنـي 

الخدمـات. مسـتوى 

التأميـن  علـى  اإلشـراف  هيئـة  أمـا 

تسـهر  التـي  الرقابيـة  الجهـة  فهـي 

علـى القوانيـن ضمن قطـاع التأمين 

األدوار  تداخـل  عـدم  تضمـن  والتـي 

بيـن العامليـن فـي القطـاع، ونعمـل 

الهيئـة  مـع  مسـتمر  بشـكل 

وضبـط  التأمينـي  الوعـي  لتطويـر 

نظـم  واعتمـاد  االسـتخدام  إسـاءة 

تقنيـة جديـدة للحـد مـن الهـدر فـي 

اسـتخدام التأميـن الصحـي ووصـول 

لمسـتحقيها. الخدمـة 

عليهـا  بنـاًء  يتـم  التـي  األسـس  مـا 

الخدمـة،  مـزودي  مـع  التعاقـد 

الموافقـة  عمليـة  سـرعة  ومـا 

لهـم؟ التجديـد  أو  للمزوديـن 

يتـم التعاقـد مـع مـزودي الخدمـات 

الطبيـة  الشـبكة  حاجـة  وفـق 

نيـن  المؤمِّ وحاجـات  للتوسـع 

وبشـكل نوعـي بعـد أن يتـم التأكـد 

القانونيـة  الثبوتيـات  كل  مـن 

مـزود  لـدى  واألجهـزة  والطبيـة 

العقـود  بالنسـبة لتجديـد  الخدمـة. 

تجـدد  فهـي  الخدمـات  مـزودي  مـع 

مـا  هنـاك  كان  حـال  فـي  إال  تلقائيـًا 

يسـتدعي تعديـل العقـد أو تجميـده 
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الطرفيـن. أحـد  مـن  إلغـاءه  أو 

خـارج  التغطيـة  قـرار  تصديـر  يتـم 

10 دقائـق فـي  إلـى  المشـفى ضمـن 7 

حـال تطلبـت الحالـة مراجعـة الكادر 

يصـدر  بينمـا  للشـركة،  البشـري 

البرنامـج قـرار التغطية فـي اللحظة 

بنـاء  الحـاالت  بقيـة  علـى  ذاتهـا 

النظـام  ضمـن  خاصـة  برامـج  علـى 

معلومـات  بيـن  التربيـط  تشـمل 

المريـض وشـروط العقـد ومنافعـه 

وتشـخيص  الطبيـب  واختصـاص 

المطلوبـة.  والخدمـات  المطالبـة 

ما الحلول التي تدرسـونها لتحسين 

ـن له فـي السـوق، ذلك  قيمـة المؤمَّ

يـرون  الخدمـة  مـزودي  بعـض  ألن 

ـن لـه هـو )زبـون  أن الشـخص المؤمَّ

درجـة ثانيـة(، وذلـك يعـود ألسـباب 

إلـى  بالدفـع  الشـركة  تأخـر  منهـا 

المزوديـن؟

أول شرط تم إدراجه في العقد 
هو »حسن استقبال السادة 

نين« وال تتساهل  المؤمِّ
شركة الخدمات المميزة في 
مخالفة هذا الشرط أو أي من 

الشروط العقدية

,,

,,
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شـبكة  ضمـن  الخدمـة  مـزود  إن 

تـم  المميـزة قـد  الخدمـات  شـركة 

وقبـول  رغبـة  وفـق  معـه  التعاقـد 

شـروط  ووفـق  الطرفيـن،  كال 

يتـم  ولـم  عليهـا،  متفـق  عقديـة 

وإن  إجبـاري،  بشـكل  معـه  التعاقـد 

العقـد  فـي  إدراجـه  تـم  شـرط  أول 

السـادة  اسـتقبال  »حسـن  هـو 

شـركة  تتسـاهل  وال  نيـن«  المؤمِّ

الخدمـات المميـزة فـي مخالفـة هذا 

الشـرط أو أي من الشـروط العقدية، 

ويصـل الخـالف إلى إيقـاف عقد مزود 

بهـذه  تصـرف  حـال  فـي  الخدمـة 

أن  وخاصـة  ـن.  المؤمَّ مـع  الطريقـة 

تلتـزم  المميـزة  الخدمـات  شـركة 

الخدمـات  مـزودي  مـع  باتفاقاتهـا 

مسـتحقاتهم  تسـديد  لناحيـة 

المناسـبة  الزمنيـة  المـدة  ضمـن 

هـذا  فـي  ونعمـل  عقديـًا،  والمثبتـة 

المؤسسـة  مـع  بالتنسـيق  المجـال 

للتأميـن  السـورية  العامـة 

وشـركات التأمين الخاصة لتسـديد 

فـي  الخدمـات  مـزودي  مسـتحقات 

 . قتهـا و

الخدمـة  مـزودي  التـزام  مـدى  مـا 

مخابـر   - مشـاٍف   - )أطبـاء 

بالتسـعيرات  -صيدليـات( 

المفروضـة مـن وزارة الصحة؟ وهل 

تتماشـى هذه األسـعار مـع رغبة كل 

الخدمـة؟ ومـزودي  ـن  المؤمِّ مـن 

لتقديـم  المعتمـدة  التعرفـة  إن 

قـد  نيـن  للمؤمِّ الطبيـة  الخدمـات 

نظمـت وفـق تعرفـة تأمينية خاصة 

مختلفـة عـن أسـعار وزارة الصحـة، 

وتـم إقـرار هـذه التعرفـة بقـرار مـن 

معتمـدة  وهـي  الـوزراء،  مجلـس 

العامليـن  اإلداري  القطـاع  نـي  لمؤمِّ

فـي الدولـة، بينمـا تعتمد الشـركات 

نظمـت  طبيـة  شـبكة  الخاصـة 

التأمينيـة،  وفـق حاجـات محافظهـا 

ووفـق أسـعار تفضيليـة تـم االتفـاق 

عليهـا بشـكل مباشـر مـع مـزودي 

الخدمـات. وهـي تعرفة تتناسـب مع 

بأفضـل  ـن  للمؤمِّ الخدمـة  تقديـم 

فروقـًا  تحميلـه  دون  مـن  مسـتوى 

إضافيـة.

هنـاك اسـتغالل مـن بعـض مـزودي 

الصيادلـة،  )األطبـاء،  الخدمـة 

المخبريـون( للتأميـن الصحـي بغيـة 

هـل  المكاسـب،  مـن  مزيـد  تحقيـق 

لضبـط  بهـا  تقومـون  خطـوات  مـن 

التـي  الحـوادث، ومـا اإلجـراءات  هـذه 

المخالفيـن؟ حـق  فـي  تتخذونهـا 

مـزودي  مـن  محـاوالت  هنـاك 

نيـن لالسـتفادة مـن  خدمـات ومؤمِّ

العقـد التأمينـي خـارج نطـاق مـا أُعـد 

لـه هـذا العقـد، وهنـا دورنا األساسـي 

ضبـط  فـي  إدارة  شـركة  بوصفنـا 

كوادرنـا  طريـق  عـن  الملـف  هـذا 

اإللكترونيـة  وبرامجنـا  الخبيـرة 

إلـى حـاالت شـك إسـاءة  التـي تشـير 

إحالـة  االسـتخدام لدراسـتها وتتـم 

الملفـات المتعلقـة بالقطـاع العـام 

إلـى لجنـة ضبـط إسـاءة االسـتخدام 

السـورية  العامـة  المؤسسـة  فـي 

القـرار  اتخـاذ  ليتـم  للتأميـن 

أو  الخدمـة  مـزود  بحـق  المناسـب 

إسـاءة  عليـه  ثبـت  الـذي  ـن  المؤمِّ

. م ا سـتخد ال ا

دورنا األساسي بوصفنا 
شركة إدارة في ضبط 

محاوالت من مزودي خدمات 
نين لالستفادة من  ومؤمِّ

العقد التأميني خارج نطاق ما 
أُعد له هذا العقد عن طريق 

كوادرنا الخبيرة
وبرامجنا اإللكترونية

,,
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حوار العدد

الخاصـة  بالشـركات  يتعلـق  وفيمـا 

مباشـر  بشـكل  اإلجـراء  اتخـاذ  يتـم 

مـن قبلنـا، حيـث يتـم حـذف مـزود 

فـي  الطبيـة  شـبكتنا  مـن  الخدمـة 

االسـتخدام  إسـاءة  ملـف  كان  حـال 

مـن  العمـل  يتـم  كمـا  مثبتـًا. 

بالتنسـيق  توعيـة  نـدوات  خـالل 

التأميـن  علـى  اإلشـراف  هيئـة  مـع 

التالعـب  وعواقـب  سـلبيات  لشـرح 

حيـث  الصحـي.  التأميـن  باسـتخدام 

التأميـن  أولـت هيئـة اإلشـراف علـى 

هـذا الملف خصوصيـة عالية لضبط 

الهـدر فـي الكلفـة وضمـان حصـول 

ـن المسـتحق للخدمـة فقـط  المؤمِّ

خدماتـه. علـى 

بهـا؟  تقومـون  التـي  النشـاطات  مـا 

وهـل مـن إعالنـات أو دورات توعيـة 

الصحـي؟ التأميـن  ألهميـة 

نؤمن في شـركة الخدمات المميزة 

أن أفضـل نشـاط تسـويقي للشـركة 

هـو تطويـر كوادرهـا وبرامجهـا بمـا 

الخدمـة  مسـتوى  تطويـر  يضمـن 

ونعمـل  نيـن.  للمؤمِّ مـة  المقدَّ

مـع  بالتعـاون  مسـتمر  بشـكل 

اإلشـراف  وهيئـة  التأميـن  شـركات 

علـى التأمين لتحسـين التواصل مع 

واالتحـاد  التأميـن  علـى  اإلشـراف 

وهـو  التأميـن  لشـركات  السـوري 

أمـر يسـتحق العمـل عليـه لمـا فيـه 

أولهـا  األطـراف  لـكل  فائـدة  مـن 

. تـي مجتمعا

نـدوات  وإقامـة  نـة  المؤمِّ الجهـات 

التأمينـي  العقـد  شـروط  لشـرح 

ومحـددات  التأميـن  ومفهـوم 

حيـث  الخدمـة.  مـن  االسـتفادة 

يسـتلزم الوصـول إلـى وعـي تأمينـي 

جهـود  تضافـر  المجتمـع  ضمـن 

تأميـن  شـركات  مـن  األطـراف  كل 

وشـركات إدارة بالتعـاون مـع هيئـة 
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األخطار المغطاة واالستثناءات في وثيقة جميع أخطار المقاولين

ثقافة تأمينية

تنقســم األخطــار التــي تغطيهــا وثيقــة تأميــن أخطــار المقاوليــن 

إلــى قســمين: 

القسم األول:
أخطــار القــوة القاهــرة: وهــذه األخطــار ال يمكــن التحكــم فيهــا، 

الوقايــة  وســائل  باســتخدام  الخســائر  تقليــل  يمكــن  وإنمــا 

والمنــع.

القســم الثانــي: أخطــار يمكــن التحكــم فيهــا: وهــي األخطــار التــي 

يمكــن منعهــا كليــًا أو جزئيــًا وذلــك باســتخدام وســائل الوقايــة 

والمنع.

نطــاق التغطيــة: تشــمل الوثيقــة تغطيــة األضــرار والخســائر 

الناتجــة عــن:

أعمال العقود أو المقاولة

آالت التشييد

مباني التجهيزات والمعدات

المسؤولية المدنية.

أواًل أعمال العقود أو المقاولة:

تتضمــن كل األعمــال التــي يقــوم بتنفيذهــا المقاولــون مباشــرة 

أو بواســطة المقاولــون مــن الباطــن، بمــا فــي ذلــك األعمــال 

التمهيديــة مثــل األعمــال المؤقتــة وأعمــال الحفــر، وكــذا تنفيــذ 

المــواد  جميــع  واســتخدام  التنفيــذ  تخــدم  مؤقتــة  إنشــاءات 

المخزونــة فــي الموقــع، ويجــوز أن تشــمل هــذه الوثيقــة تغطيــة 

هــذه  قيمــة  كانــت  إذا  والمعــدات(  )لــآالت  التركيــب  أخطــار 

األعمــال ال تزيــد علــى 50% مــن القيمــة الكليــة لعقــد المقاولــة.

 وهكــذا يمكــن تطبيــق ســعر التأميــن المحــدد عــن األعمــال 

هــذه  كان  إذا  التركيــب  أعمــال  علــى  المشــروع  فــي  المدنيــة 

ــة،  ــد المقاول ــة لعق ــة الكلي ــن القيم ــى 20% م ــد عل ــال ال تزي األعم

أمــا إذا زادت قيمتهــا علــى 20% فُيقــدر ألعمــال التركيــب ســعر 

مســتقل ومنفصــل، هــذا وتشــمل التغطيــة فــي حالــة إضافــة 

أخطــار التركيــب إلــى وثيقــة جميــع األخطــار فتــرة التجــارب عــادة 

ــابيع. ــون 4 أس ــا تك م

ثانيًا: آالت التشييد:
ــارات  ــرارات والحف ــل الج ــة مث ــة المتحرك ــمل اآلالت األرضي وتش

واألونــاش والخالطــات والوحــدات غيــر المرخــص اســتخدامها 

ــة. ــرق العام ــي الط ف
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ثالثًا: مباني التجهيزات والمعدات:
معــدات  التخزيــن،  عنابــر  العمــال،  إعاشــة  أماكــن  تشــمل 

الكهربائيــة. القــوى  توليــد  معــدات  التشــييد، 

رابعًا: المسؤولية المدنية:
تتضمــن الوثيقــة فــي القســم الثانــي تأميــن المســؤولية المدنية 

الماديــة  األضــرار  عــن  والناشــئة  الغيــر  قبــل  لهــم  ــن  للمؤمَّ

والجســمانية التــي قــد تقــع أثنــاء تنفيــذ األعمــال موضــع وثيقــة 

التأميــن، كمــا ال تضمــن شــروط الوثيقــة المســؤولية المدنيــة 

ــن لهــم المختصيــن  قبــل الغيــر مــن موظفــي وعمــال المؤمَّ

ــن. ــل التأمي ــروع مح ــذ المش بتنفي

األخطار المستثناة من نطاق التغطية:
والخســائر  األخطــار  تغطيتهــا  نطــاق  مــن  الوثيقــة  تســتثني 

الناجمــة مــن األخطــار الموضــح بيانهــا فيمايلــي، والــذي اتفــق 

االســتثناءات  هــذه  وتذكــر  العالمــي،  التأميــن  ســوق  عليهــا 

ويمكــن تقســيم هــذه االســتثناءات إلــى أربــع مجموعــات وهــي:

المجموعة األولى:

وتســتثني الخســائر واألضــرار التــي تنتــج بصــورة مباشــرة أو غيــر 

مباشــرة عــن الحــرب، الغــزو، العــدوان األجنبــي، التمــرد، الشــغب، 

ويمكــن ان يمتــد التأميــن ليغطــي خطــر الشــغب واالضطرابــات 

مقابــل محلــق بقســط إضافــي.

المجموعة الثانية:

تستثني الخسائر واألضرار التي تنجم بصورة مباشرة عن:

التــي  لــآالت  الكهربائــي  أو  الميكانيكــي  الخلــل  أو  العطــل 

اإلنشــاء. فــي  تســتعمل 

التلف نتيجة الصدأ أو التأكسد واإلهمال.

األعمال المنفية للقواعد الهندسية المعمول بها.

التوقف عن العمل كليًا او جزئيًا.

الخسائر الناشئة عن عيوب التصميم.

الخسائر الناشئة عن تأخير التنفيذ.

ــن  الخســائر الناشــئة عــن األعمــال العمديــة مــن جانــب المؤمَّ

لــه.

المجموعة الثالثة:

هذه المجموعة تشمل بعض االستثناءات التالية وهي:

ُيســتثنى الضــرر أو التلــف الناشــئ عــن ضيــاع الملفــات والخرائــط 

ــة. واألوراق المالي

ُتستثنى الخسائر الناشئة عن الضياع بالنسبة لمواد البناء.

المجموعة الرابعة :

وهي خاصة باالستثناءات من المسؤولية:

ُتســتثنى الحــوادث التــي تنتــج بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 

لــآالت المرخــص باســتخدامها فــي الطــرق العامــة خــارج موقــع 

العمــل.

ــن  ُتســتثنى المســؤولية عــن العمــال الذيــن يعملــون لــدى المؤمَّ

لــه أو أصحــاب العمــل.

النــووي  التفاعــل  حــوادث  عــن  الناتجــة  المســؤولية  ُتســتثنى 

اإلشــعاعي. والتلــوث 

مــدة التأميــن: تنقســم مــدة التأميــن التــي تمنحهــا الوثيقــة إلــى 

مدتيــن رئيســيتين:

بــدء  تاريــخ  مــن  بــدءاً  وتبــدأ  اإلنشــاء(:  )فتــرة  األولــى  المــدة 

العمــل فــي المشــروع، أو مــن تاريــخ بــدء تشــوين مــواد ومهمات 

البنــاء فــي موقــع العمــل، وتنتهــي مــدة التغطيــة عنــد تســليم 

المشــروع بأكملــه.

المــدة الثانيــة )فتــرة الصيانــة(: وتبــدأ بعــد انتهــاء المــدة األولــى، 

حيــث يجــوز امتدادهــا لتشــمل مــدة الصيانــة، وتكــون عــادة مــدة 

12 شــهراً فــي موقــع العمــل وفقــًا لحالــة الغطــاء التأمينــي.

مبلغ التأمين:

مســاويًا  يكــون  أن  أســاس  علــى  التأميــن  مبلــغ  تحديــد  يتــم 

للقيمــة الكليــة لعقــد المقاولــة، مضافــًا إليــه مــا قــدم صاحــب 

العمــل مــن مــواد أو معــدات، كمــا يتعيــن إبــالغ شــركة التأميــن 

ن  بــأي زيــادة تطــرأ علــى قيمــة األعمــال فــوراً حتــى ال يصبــح المؤمَّ

لــه غيــر مغطــى بالكامــل.

ثقافة تأمينية
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ــادي  ــور االقتص ــو والتط ــية للنم ــل األساس ــد العوام ــد أح ــة، إذ يع ــاد أي دول ــية القتص ــز األساس ــد الركائ ــن أح ــاع التأمي ــد   قط يع
ومؤشــراًَ إلــى مــدى فعاليــة وتطــور اقتصاديــات الــدول، ففــي ظــل عولمــة عامــل المــال واألعمــال عرفــت شــركات التأميــن توســعًا 

وتطــوراً كبيريــن ســواء فــي مجــال النشــاط أو الحجــم أو تنــوع الخدمــات التأمينيــة المقدمــة، صاحــب هــذا التطــور والتوســع لشــركات 

ثقافة تأمينية

مفهوم حوكمة الشركات والمبادئ التي تستند إليها 
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مســتوي  علــى  الماليــة  العمليــات  وتعقيــد  تشــابك  التأميــن 

األســواق الماليــة بيــن هــذه الشــركات والمؤسســات الماليــة 

ــن  ــة بي ــة والعالق ــوح الرؤي ــي وض ــر ف ــكل كبي ــر بش ــا أث ــرى م األخ

العمــالء،  )المســاهمون،  المصلحــة  ذات  المختلفــة  األطــراف 

الموظفــون، الدولــة(.

اإلدارة،  وأســاليب  طــرق  تطويــر  لزامــًا  أصبــح  الســبب  لهــذا 

التأميــن،  شــركات  علــى  والرقابــة  اإلشــراف  أنظمــة  وكذلــك 

مــن خــالل توظيــف وابتــكار آليــات جديــدة تضمــن للمؤسســات 

التأمينيــة تحقيــق أهدافهــا وتنظــم العالقــة بيــن األطــراف ذات 

المصلحــة وتحقيــق التــوازن بينهــا، هــذه الطــرق تســتند إلــى مــا 

يســمى اإلدارة الرشــيدة أو آليــات الحوكمــة.

مفهوم حوكمة الشركات

المالحــظ أن مفهــوم مصطلــح حوكمــة الشــركات مــازال غائبــًا 

ــر  ــو تعبي ــة ه ــة العربي ــه باللغ ــر عن ــي، والتعبي ــياق العرب ــي الس ف

قاصــر، ألن كلمــة حوكمــة فــي حــد ذاتهــا ليســت اســمًا ثابتــًا 

أو معروفــًا فــي اللغــة العربيــة، إلــى جانــب ذلــك فــإن الكّتــاب فــي 

البدايــة لــم يتفقــوا علــى تعريــف محــدد أو ترجمــة لمصطلــح 

تســميتها  البعــض  يــرى  حيــث   Corporate Governance

اإلجــراءات الحاكمــة، ويــرى البعــض اآلخــر تســميتها التحكــم في 

المنشــأة، بينمــا يــرى آخــرون تســميتها التحكــم المؤسســي.

حوكمــة  لمفهــوم  األساســية  المعانــي  تلخيــص  يمكــن 

كالتالــي:  المؤسســات 

الخاصــة  والقواعــد  والقوانيــن  األنظمــة  مــن  مجموعــة   - أ 

المؤسســات. أداء  علــى  بالرقابــة 

والمديريــن  اإلدارة  مجلــس  بيــن  العالقــات  تنظــم   - ب 

األخــرى. المصالــح  وأصحــاب  والمســاهمين 

أصحــاب  لفائــدة  ُتــدار  أن  يجــب  المؤسســات  أن  تأكيــد   - ت 

. لــح لمصا ا

ث - مجموعــة مــن القواعــد يتــم بموجبهــا إدارة المؤسســة 

ــوق  ــع الحق ــن توزي ــن. يتضم ــكل معي ــق هي ــا وف ــة عليه والرقاب

والواجبــات بيــن المشــاركين فــي إدارة المؤسســة مثــل مجلــس 

اإلدارة والمديريــن التنفيذييــن والمســاهمين.

- نظام حوكمة المؤسسات 

يعــد نظــام الحوكمــة مــن النظــم المرتبطــة بتطبيــق سياســات 

وفــي  الســوق،  آليــات  وأحــكام  وبتفعيــل  االقتصاديــة  الحريــة 

الوقــت نفســه فهــي نظــام يعمــل علــى جــذب االســتثمارات 

إلــي دولــة مــن الــدول وإلــي مؤسســة مــن المؤسســات، فهــي 

ــم  ــك التراك ــة، وكذل ــة المضاف ــق القيم ــات تحقي ــط بعملي ترتب

الرأســمالي مــا يــؤدي إلــى تحقيــق نتائــج ملموســة، وتتلخــص 

مدخــالت الحوكمــة وكيفيــة تشــغيلها فيمــا يلــي:

أ -مدخــالت النظــام: حيــث يتكــون هــذا الجانــب ممــا تحتــاج 

إليــه الحوكمــة مــن مســتلزمات، ومــا يتعيــن توفيــره لهــا مــن 

متطلبــات، ســواء كانــت متطلبــات قانونيــة، تشــريعية، إداريــة 

واقتصاديــة.

ب - نظــام تشــغيل الحوكمــة: وُيقصــد بهــا الجهــات المســؤولة 

عــن تطبيــق الحوكمــة، وكذلــك المشــرفة علــى هــذا التطبيــق، 

وجهــات الرقابــة وكل أســلوب إداري داخــل المؤسســة أو خارجها 

مســاهم فــي تنفيــذ الحوكمــة، وفــي تشــجيع االلتــزام بهــا وفــي 

تطويــر أحكامهــا واالرتقــاء بفاعليتهــا. 

هدفــًا  ليســت  الحوكمــة  الحوكمــة:  نظــام  مخرجــات   - ت 

فــي حــد ذاتهــا، ولكنهــا أداة ووســيلة لتحقيــق نتائــج وأهــداف 

ــد  ــر والقواع ــن المعايي ــة م ــي مجموع ــع، فه ــا الجمي ــعى إليه يس

والقوانيــن المنظمــة لــألداء والممارســات العلميــة والتنفيذيــة 

للمؤسســات، ومــن ثــم الحفــاظ علــى حقــوق أصحــاب المصالــح 

وتحقيــق اإلفصــاح والشــفافية.

فالحوكمة أداة تسمح بتحسين الجوانب اآلتية:

أ - حماية حقوق المساهمين.

ب - حماية حقوق أصحاب المصالح.

ت – تحقيق اإلفصاح والشفافية.

ث - تأكيد المعاملة المتساوية والعادلة بينهم.

ثقافة تأمينية
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ج - تفعيل مسؤوليات مجلس اإلدارة.

المؤسســات  حوكمــة  نظــام  أن  نســتخلص  أن  يمكــن  ومنــه 

يتضمــن مجموعــة مــن المتطلبــات القانونيــة والتشــريعية، 

تحكمهــا  والتــي  مدخــالت  بوصفهــا  واالقتصاديــة،  اإلداريــة 

ــة  ــات كالمراجع ــك آلي ــي ذل ــتخدم ف ــاليب، وتس ــات وأس منهجي

الداخليــة، المراجعــة الخارجيــة، لجنــة المراجعة، مجلــس اإلدارة، 

المنظمــات المهنيــة والجهــات الرقابيــة، والتــي تتفاعــل بينهــا، 

إدارة  أو نتائــج تعمــل علــى  أجــل تحقيــق مخرجــات  وهــذا مــن 

المؤسســة ومراقبتهــا بمــا يحفــظ حقــوق أصحــاب المصالــح 

وتحقيــق اإلفصــاح والشــفافية.

- مبادئ حوكمة المؤسسات:

والنظــم  القواعــد  المؤسســات  حوكمــة  بمبــادئ  المقصــود 

مصالــح  بيــن  وتــوازن  حمايــة  أفضــل  تحقــق  التــي  واإلجــراءات 

مديــري المؤسســة والمســاهمين فيهــا، وأصحــاب المصالــح 

أساســية  مبــادئ  خمســة  وهنــاك  بهــا،  المرتبطــة  األخــرى 

التعــاون  منظمــة  وضعتهــا  الحوكمــة  قواعــد  لترســيخ 

االقتصــادي والتنميــة إضافــة إلــى المبــدأ الســادس الــذي تــم 

بـــ: تتعلــق   2004 ســنة  المبــادئ  هــذه  مراجعــة  بعــد  وضعــه 

1- وضــع أســس نظــام فعــال لحوكمــة المؤسســة :ينبغــي علــى 

نظــام حوكمــة المؤسســة أن يســهم فــي تحقيــق الشــفافية 

وكفــاءة األســواق، وأن يكــون متوافقــًا مــع دولــة القانــون، ويحدد 

بشــكل واضــح توزيــع المســؤوليات بيــن الهيئــات المتخصصــة 

فــي مجــال الرقابــة، التنظيــم، وتطبيــق النصــوص.

المــال:  المســاهمين وأهــم وظائــف أصحــاب رأس  2- حقــوق 

ممارســة  ويســهل  يحمــي  أن  حوكمــة  نظــام  ألي  ينبغــي 

لحقوقهــم. المســاهمين 

نظــام  يضمــن  أن  ينبغــي  للمســاهمين:  عادلــة  معاملــة   -3

ــن  ــاهمين، بم ــكل المس ــة ل ــة عادل ــة معامل ــة المؤسس حوكم

فيهــم األقليــة واألجانــب. وكل المســاهمين يجــب أن يحصلــوا 

ــم. ــى حقوقه ــدي عل ــد التع ــي عن ــض فعل ــى تعوي عل

ــة:  ــة المؤسس ــي حوكم ــة ف ــاب المصلح ــف ألصح 4- دور مختل

ــف  ــوق مختل ــة بحق ــة المؤسس ــام حوكم ــرف نظ ــي أن يعت ينبغ

أصحــاب المصلحــة، وفقــًا للقانــون الســاري أو وفقــًا لالتفاقيــات 

المتبادلــة، ويشــجع التعــاون الفعــال بيــن الشــركات ومختلــف 

أصحــاب المصلحــة بهــدف خلــق الثــروة، وضمــان اســتمرارية 

المؤسســات ذات الصحــة الماليــة.

ــة  ــام حوكم ــى نظ ــي عل ــات: ينبغ ــر المعلوم ــفافية ونش 5- الش

المؤسســة أن يضمــن نشــر المعلومــات الصحيحــة، فــي الوقــت 

المناســب، عــن كل المواضيــع المهمــة المتعلقــة بالمؤسســة، 

وحوكمــة  المســاهمون  النتائــج،  المالــي،  الوضــع  والســيما 

المؤسســة .

6- مســؤولية مجلــس اإلدارة: ينبغــي علــى حوكمــة المؤسســة 

فعليــة  ورقابــة  للمؤسســة  اســتراتيجية  قيــادة  ــن  تؤمِّ أن 

وأمانــة  مســؤولية  وكذلــك  اإلدارة،  مجلــس  مــن  للتســيير 

ومســاهميها. الشــركات  تجــاه  اإلدارة  مجلــس 

بــأن  للحوكمــة  المذكــورة  العالميــة  المبــادئ  بينــت  وقــد 

أعضــاء مجلــس اإلدارة يضطلعــون بنوعيــن مــن الواجبــات عنــد 

وهمــا: بعملهــم  قيامهــم 

:)Care Of Duty( واجب العناية الالزمة

يبــذل  وأن  وحــذراً،  يقظــًا  اإلدارة  مجلــس  يكــون  أن  ويتطلــب 

وأن  القــرار،  اتخــاذ  فــي  الالزمــة  والعنايــة  والحــرص  الجهــد 

يتوافــر فــي الشــركة إجــراءات وأنظمــة كافيــة وســليمة. وأن 

والتعليمــات  واألنظمــة  بالقوانيــن  ملتزمــة  الشــركة  تكــون 

الموضوعــة.

:)Loyalty Of Duty( واجب اإلخالص في العمل

ويشــمل ذلــك المعاملــة المتســاوية للمســاهمين والمعامالت 

مــع األطــراف ذات المصالــح ووضــع سياســات مالئمــة للرواتــب 

والمكافــآت وغيــر ذلــك.

مجلــس  أعضــاء  وتثقيــف  تدريــب  إلــى  المبــادئ  هــذه  وتدعــو 

شــغلهم  عنــد  ومهــارات  خبــرات  لديهــم  يكــون  وأن  اإلدارة، 

عضويتهــم مــن أجــل تحســين أداء المجلــس، ولقــد تــم تطويــر 

ممارســات وآليــات عمــل لضمــان قيــام مجلــس اإلدارة بإصــدار 
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أحــكام موضوعيــة مســتقلة خصوصــًا، وقــد تطــورت الرقابــة 

عديــدة  انهيــارات  العامــل  شــهد  كمــا  الماليــة،  األســواق  فــي 

مجلــس  قــرارات  وموضوعيــة  اســتقاللية  عــدم  عــن  ناجمــة 

اإلدارة.

أهمية حوكمة الشركات:

أبوابــًا  فتحــت  العالميــة  المــال  أســواق  وتحريــر  العولمــة  إن 

جديــدة أمــام المســتثمرين لتحقيــق أربــاح كبيــرة، وأصبــح لزامــًا 

عليهــم البحــث عــن المؤسســات التــي بهــا هيــاكل ســليمة، 

لهــم  وتســمح  المؤسســة  إلدارة  الحوكمــة  تمــارس  والتــي 

بالمشــاركة فــي اإلشــراف عليهــا، لذلــك تعــد الحوكمــة مــن 

المعتمــدة للحكــم علــى االقتصــاد  الدوليــة  المعاييــر  ضمــن 

الوطنــي، كمــا أنهــا فــي جانــب آخــر تســهم فــي ضمــان حقــوق 

المســاهمين فــي المؤسســة، وتعــد واحــدة مــن أهــم اآلليــات 

وكفــاءة  انتظــام  مــدى  قيــاس  فــي  تســهم  التــي  والمعاييــر 

والمتطــورة. الصاعــدة  المــال  رأس  أســواق 

العالقــة  تحديــد  علــى  أساســًا  تقــوم  المؤسســات  فحوكمــة 

وحملــة  والمديريــن  اإلدارة،  ومجالــس  المســتثمرين،  بيــن 

األســهم وغيرهــم. وتهــدف إلــى زيــادة قيمــة اســتثمارات حملة 

األســهم إلــى أقصــى درجــة ممكنــة علــى المــدى الطويــل، وذلــك 

عــن طريــق تحســين أداء المؤسســات، وترشــيد اتخــاذ القــرارات 

ــح  ــدم مصال ــراءات تخ ــز وإج ــداد حواف ــك إع ــن ذل ــا. ويتضم فيه

ــهم. ــة األس حمل

ويمكن توضيح أهمية الحوكمة فيما يلي:

1- الحاجــة إلــى الفصــل بيــن الملكيــة وإدارة المؤسســات فــي ظــل 

اختــالف األهــداف وتضاربهــا بيــن مختلــف األطراف.

األداء  وتحســين  المخاطــر  تقليــل  فــي  الحوكمــة  تســهم   -2

وفــرص التطــور لألســواق وزيــادة القــدرة التنافســية للســلع 

والخدمــات وتطويــر اإلدارة وزيــادة الشــفافية، كمــا تســهم فــي 

زيــادة أعــداد المســتثمرين فــي أســواق المــال.

3- مســاعدة البلــدان التــي تحــاول كبــح جمــاح الفســاد المتفشــي 

داخــل القطــاع العــام أو بصــدد طــرح القطــاع العــام للخصخصــة.

4- إعــداد اإلطــار العــام الــذي ُتحــدد مــن خاللــه أهــداف الشــركة 

ــداف. ــذه األه ــق ه ــة لتحقي ــبل الالزم والس

ــذب  ــى ج ــام عل ــكل ع ــاد بش ــات واالقتص ــاعدة المؤسس 5- مس

االســتثمارات ودعــم أداء االقتصــاد والقــدرة علــى المنافســة 

خــالل  مــن  وأســاليب  طــرق  عــدة  عبــر  الطويــل  المــدى  علــى 

التأكيــد علــى الشــفافية فــي معامــالت الشــركة، وفــي عمليــات 

وإجــراءات المحاســبة والتدقيــق المالــي والمحاســبي.

6- منــع حــدوث أزمــات مصرفيــة حتــى فــي الــدول التــي ليــس 

فيهــا تعامــل نشــط علــى معظــم مؤسســاتها فــي أســواق األوراق 

ــة. المالي

ثقــة  يقــوي  اإلدارة  ســلطة  ممارســة  أســلوب  تطبيــق   -7

الجمهــور فــي صحــة عمليــة الخصخصــة، ويســاعد علــى ضمــان 

بــدوره  الدولــة أفضــل عائــد علــى اســتثماراتها، وهــو  تحقيــق 

يــؤدي إلــى المزيــد مــن فــرص العمــل والتنميــة االقتصاديــة.

أهداف حوكمة الشركات:

دعــم  فــي  الشــركات  لحوكمــة  الجيــد  األســلوب  يســاعد 

االســتثمارات  وجــذب  التنافســية  والقــدرات  االقتصــادي  األداء 

للشــركات واالقتصــاد بشــكل عــام مــن خــالل الوســائل التاليــة:

 -  زيــادة ثقــة المســتثمرين فــي أســواق رأس المــال وتشــغيل 

ــة.  ــة فعال ــوق بصف ــام الس نظ

-  خلــق حوافــز ودوافــع لــدى مجلــس إدارة الشــركة نحــو متابعــة 

تحقيــق األهــداف التــي تحقــق مصالــح الشــركة.

- فرض الرقابة الفعالة على الشركة. 

 - تمكيــن الشــركة مــن التمتــع بمركــز تنافســي جيــد بالنســبة 

لمثيالتهــا فــي ســوق رأس المــال.

-  تدعيم النزاهة والكفاءة في أسواق المال.

الشــركة  أهــداف  خاللــه  مــن  تتحــدد  الــذي  الهيــكل  إيجــاد   -  

األداء. ومتابعــة  األهــداف  تلــك  تحقيــق  ووســائل 

 - توســيع مســؤولية الرقابــة فــي المؤسســة إلــى كال الطرفيــن، 

ــة  ــة العمومي ــن بالجمعي ــاهمون ممثلي ــس اإلدارة والمس مجل

للشــركة.
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كان  مهما  والمنشآت  المشاريع  أغلب  تتعرض 
)صناعية،  طبيعتها  أو  كبيرة(  متوسطة،  )صغيرة،  حجمها 

تعاونية،  خاصة،  )حكومية،  تبعيتها  أو  تجارية(  خدمية،  زراعية، 

أن  يجب  التي  والصعاب  المخاطر  من  مجموعة  إلى  مشتركة( 

نصب  إدارتها  المكلفة  الجهات  أو  المشاريع  أصحاب  يضعها 

عليهم  إذ  التنفيذ.  وأثناء  المشروع  تنفيذ  بدء  قبل  أعينهم 

لها  تتعرض  قد  التي  والمشاكل  المخاطر  بتلك  يتنبؤوا  أن 

الخطط  يضعوا  وأن  المشاريع،  تلك  دراسة  عند  مشاريعهم 

المناسبة لتالفي تلك المخاطر قبل وقوعها... ولعل من أهم 

موضوع  المشاريع  تلك  على  القائمون  به  يفكر  أن  يمكن  ما 

على  وقوعها  المحتمل  والكوارث  المخاطر  على  التأمين 

مشاريعهم أو على األشخاص العاملين فيها.

وفي البدء لنلقي نظرة سريعة على مفهوم المخاطر وأنواعها، 

خالل  من  المخاطر  تلك  مواجهة  آليات  إلى  نتطرق  ثم  ومن 

التأمين وغيره.

مفهوم المخاطر أو األخطار:

المخاطر أمر البد منه، وال يكاد يخلو مشروع من أخطار يتوقع 

وقوعها عليه عاجاًل أم آجاًل. والمخاطر طبعًا هي غير المخاطرة 

المخاطر  مفهومي  بين  الباحثين  لدى  خلطًا  هناك  أن  رغم 

التي  األخطار  أو  الكوارث  أو  األضرار  هي  فالمخاطر  والمخاطرة؛ 

في  وتتسبب  للمشروع  مستقباًل  حدوثها  يحتمل  أو  يتوقع 

عدم  أو  التأكد  عدم  حالة  اقتصاديًا  وتعني  له،  مادية  خسائر 

التيقن من النتائج. أما المخاطرة فتعني المجازفة أو المغامرة 

لوجود  حساسيته  رغم  أساسه  من  المشروع  ذلك  إقامة  في 

فها  وعرَّ مستقباًل.  لها  يتعرض  قد  التي  المخاطر  من  العديد 

أحد االقتصاديين بأنها “ظاهرة أو حالة معنوية أو نفسية تالزم 

يترتب  وما  اليومية،  حياته  أثناء  القرارات  اتخاذ  عند  الشخص 

من  التأكد  عدم  أو  الخوف  أو  الشك  حاالت  ظهور  من  عليها 

نتائج تلك القرارات التي يتخذها هذا الشخص بالنسبة لموضوع 

ثقافة تأمينية

المخاطر المختلفة التي تتعرض لها المشاريع 
والمنشآت عمومًا وأهمية التأمين عليها

بقلم الباحث م. حسام القصار
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فها آخر بأنها »درجة االختالفات في التدفق النقدي  معين«. وعرَّ

المتوقع  أو  المقدر  النقدي  التدفق  عن  االستثماري  لالقتراح 

خسائر  إلى  المنشأة  أو  المشروع  تعرض  احتمالية  هي  أو  له«. 

على  المتوقع  العائد  تذبذب  أو  لها،  مخطط  وغير  متوقعة  غير 

استثمار معين.

وهناك نوعان من المخاطر، هما: المخاطر النظامية )أو العامة(، 

والمخاطر غير النظامية )أو الخاصة(.

األخطار  وهي  األساسية؛  المخاطر  أو  العامة  بالمخاطر  ونعني 

تأثيراتها  وتتعدى  السيطرة،  نطاق  خارج  مسبباتها  تكون  التي 

الفرد أو المنشأة، إذ تشمل المجتمع بأسره أو جزءاً كبيراً منه 

أو  والتضخم...(،  والبطالة،  االقتصادي،  والكساد  )كالحروب، 

لكل  المتوقع  العائد  تغير  أو  تقلب  إلى  تؤدي  التي  المخاطر  هي 

العاملة  المؤسسات  كل  في  المقترحة  أو  القائمة  االستثمارات 

في المجتمع... وتلك المخاطر غير قابلة للتأمين بشكل عام، 

حيث يصعب التنبؤ بها، إذ ال يمكن تحديدها وقياسها، ومن ثم 

ال يمكن تجنبها ومواجهتها ألنها تمس حركة السوق وتقلباته 

المستقبلية.

المخاطر  فهي  النظامية؛  غير  أو  الخاصة  المخاطر  بينما 

المختلفة عن المخاطر العامة، حيث ال يتعدى تأثيرها المجتمع 

بعينها  منشأة  تصيب  طارئة  عوامل  نتيجة  وتحدث  بكامله، 

المستهلكين  أذواق  تغير  )مثل:  لها  المالي  الوضع  في  وتؤثر 

لمنتجات المشروع، السرقة، الحريق، إضراب العمال عن العمل، 

الدعاوى القضائية...(. وهي من المخاطر القابلة للتأمين، حيث 

يمكن تقديرها وقياسها، ومن ثم التقليل منها.

إلى مخاطر اجتماعية ومعنوية )كحوادث  المخاطر  كما تصنف 

المنشأة(،  أو  المشروع  صاحب  في  نفسيًا  تؤثر  التي  مثاًل  الوفاة 

مالية  بخسارة  تتسبب  التي  )أي  ومالية  اقتصادية  وأخرى 

للمنشأة، كفقدان الدخل أو نقصانه، أو انخفاض في المبيعات، 

أو خسارة قيمة بعض األصول نتيجة حريق مثاًل، أو تأثر عناصر 

اإلنتاج بشيء ما(، وقد تؤثر المخاطر االجتماعية أحيانًا وتتداخل 

مع المخاطر االقتصادية.

وهناك أيضًا المخاطر الشخصية التي يتسبب بها اإلنسان نفسه 

بها  يفشل  قد  التي  كالمضاربات  له،  شخصية  منفعة  لتحقيق 

تكون  التي  الطبيعية  والمخاطر  مادية(،  بخسائر  له  وتتسبب 

نتيجة ظواهر طبيعية وعامة ليس لإلنسان دخل فيها وينجم 

عنها خسارة مالية مؤكدة )كأخطار الكوارث الطبيعية، ومنها: 

خسارات  عليها  يترتب  التي  والفيضانات...  والزالزل  الحرائق 

مالية كبيرة(.

وإذا أخذنا المخاطر االقتصادية عمومًا؛ فإنه يمكن تقسيمها إلى 

ثالثة أنواع رئيسة، وهي: أخطار األشخاص، وأخطار الممتلكات، 

وأخطار المسؤولية المدنية عن الغير.

تصيب  التي  المادية  الخسائر  األشخاص  أخطار  وتتضمن 

األمراض  أو  )كالوفاة  أجسامهم  في  إما  الطبيعيين،  األشخاص 

أو إصابة عضو من أعضاء جسمهم أو العجز أو الشيخوخة(، أو 

في دخلهم المادي الذي يحصلون عليه من أعمالهم )البطالة، 

تقلبات األسعار وتراجع األرباح(، أو من االثنين معًا.

عن  الناجمة  المادية  الخسائر  فهي  الممتلكات؛  أخطار  أما 

ممتلكات  كانت  سواء  الممتلكات  تلك  تصيب  طارئة  حوادث 

كانت  أو  وطرق...(،  ومنشآت  مبان  وعقارات،  )أراض  ثابتة 

مسببة  وأثاث...(  نقل  ووسائط  )مركبات  منقولة  ممتلكات 

الغرق،  الفيضانات،  أمثلة هذه األخطار:  لها أضراراً مادية. ومن 

السرقة،  بهدف  السطو  التهدم،  واالنفجارات،  الحروب  الحرائق، 

التصادم.

الشخص  بمسؤولية  المدنية  المسؤولية  أخطار  وتتجلى 

في  سواء  أضرار،  من  بهم  ألحقه  فيما  الغير  تجاه  القانون  أمام 

أشخاصهم أو في ممتلكاتهم، أو في كليهما معًا. وما يترتب 

وقع  من  على  كتعويضات  مالية  التزامات  من  قانونًا  عليه 

الطبيب  مسؤولية  األخطار:  هذه  أمثلة  ومن  الضرر.  عليهم 

تجاه مرضاه عند ارتكابه خطًأ طبيًا أدى إلى ضرٍر صحي لمريضه، 

سائقي  ومسؤولية  عماله،  تجاه  العمل  صاحب  ومسؤولية 

السيارات تجاه المارة عند حصول الحوادث، ومسؤولية شركات 

الطيران تجاه الركاب عند فقدان أمتعتهم أو تضررها.

المنشآت  لها  تتعرض  التي  االقتصادية  المخاطر  ومن 

مخاطر  للمشروع،  التشغيلية  المخاطر  أيضًا؛  والمؤسسات 

ثقافة تأمينية
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األسعار،  )تغيرات  السوق  في  الحادة  التقلبات  مخاطر  السيولة، 

التكنولوجيا  تغير  نتيجة  مخاطر  الفائدة(،  أسعار  تغيرات 

المستخدمة، مخاطر تغير أو سوء الوضع االقتصادي للبلد بما 

عقوبات  وجود  أو  األجنبية،  العمالت  صرف  أسعار  تقلبات  فيها 

أسعار  مخاطر  المشروع،  خطط  في  تؤثر  البلد  على  اقتصادية 

الفائدة، مخاطر االئتمان.

المشاريع  مديري  لدى  يكون  أن  يجب  األحوال  جميع  وفي 

وتحليلها  المخاطر  بتلك  التنبؤ  على  المقدرة  ومستشاريهم 

والمعرفة  الكفيلة  الخطط  لديهم  تكون  وأن  وقوعها،  قبل 

يمكن  التي  والنوعية  الكمية  المخاطر  إدارة  بكيفية  الكافية 

تجنبها  وآليات  عليها،  والسيطرة  مشاريعهم  لها  تتعرض  أن 

يقوم  الذي  االقتصادي  الفكر  دور  يأتي  وهنا  وقوعها.  قبل 

بتوصيف تلك المخاطر وقياسها واإلفصاح عنها بالشكل الذي 

القرارات  واتخاذ  وإدارتها  وقوعها  حين  مجابهتها  من  يمكن 

والسالمة  بالصحة  المتعلقة  األخرى  والقرارات  االستثمارية 

االقتصادية والمالية لتك المشاريع.

المحللين  لدى  الواقع،  عن  وبعيد  المنطقي،  غير  من  إنه  إذ 

االقتصاديين افتراض »حالة التأكد التام« عند دراسة المشاريع 

دقيقة  غير  نتائج  إلى  سيؤدي  االفتراض  ذلك  ألن  االستثمارية، 

القرارات االقتصادية  اتخاذ  األحيان في مجال  ومضللة في أغلب 

وطبيعته،  شأنه  كان  مهما  مشروع  كل  إن  حيث  والمالية؛ 

الظروف  إلى  يخضع  أن  البد  له،  الدارسة  الجهة  كانت  ومهما 

وتقديرها  المخاطر  معرفة  وإن  المؤكدة.  غير  المستقبلية 

المستقبلي  وتطورها  المشاريع  نجاح  في  الرئيسة  العوامل  من 

ووصولها ألهدافها المنشودة. ولما كانت الغاية من إقامة أي 

على  يتحتم  فإنه  ممكن؛  عائد  أعلى  على  الحصول  هو  مشروع 

موضوع  حسبانهم  في  يضعوا  أن  ومخططيه  المشروع  إدارة 

وكيفية  المشروع  لها  يتعرض  قد  التي  المستقبلية  المخاطر 

مجابهتها وتقويمها وإدارتها بطريقة علمية صحيحة، ورصد 

المال الالزم لذلك.

المشروع  صاحب  أن  من  الرغم  على  إنه  القول  يمكننا  وعليه 

يمكنه اتخاذ القرارات المناسبة لسيرورة مشروعه المستقبلي 

معلومة  غير  دائمًا  تكون  القرارات  هذه  أن  إال  أهدافه؛  لتحقيق 

في »حالة خطر«  إنه يكون  أي  تحقيقها،  ال يمكنه  النتيجة وقد 

التنبؤ  إلى  الوصول  يمكنه  ال  اإلنسان  أن  أولهما:  لسببين؛ 

اإلنسان  أن  وثانيهما:  طبيعي.  أمر  وهذا  الدقيق،  المستقبلي 

قد  ضارة  طبيعية  لظواهر  دومًا  معرض  وهو  الغيب،  يعلم  ال 

يراها  التي  القرارات  اتخاذ  في  يجتهد  ولكنه  مشروعه.  في  تؤثر 

»الخطر«،  بأنها  ُتوصف  معنوية  حالة  يعتريه  أنه  رغم  مناسبة، 

وهي حالة عدم التأكد تمامًا بماهية وطبيعة الخطر وما احتمال 

وحجم الخسارة التي قد تحدث له نتيجة أي حادث مستقبلي.

كيف يأتي الخطر؟ أي ما مسبباته؟

واحد  وإيقاع  ثابتة  وتيرة  على  تسير  ال  الحياة  أن  الطبيعي  من 

المنغصات  بعض  يعتريها  أن  البد  إذ  ومستمر؛  دائم  بشكل 

حال،  إلى  حال  من  واألحوال  الظروف  تغير  قد  التي  والمكدرات 

متعددة  ظواهر  فهناك  الكون.  وسنة  الحياة  سنة  وهذه 

وممتلكاتهم  وأعمالهم  األشخاص  حياة  في  تؤثر  األسباب 

الخطر  »مسببات  نسميها  أن  يمكن  قراراتهم،  على  ثم  ومن 

طبيعية  كونية  ظواهر  إلى  أسبابه  تعود  ما  منها  األساسية«. 

)كالعواصف والفيضانات والزالزل والبراكين...(، ومنها ما تعود 

والغرق  والوفاة  والحريق  )كالسرقة  عامة  ظواهر  إلى  أسبابه 

والحروب...(.

المخاطر  من  تزيد  مساعدة  أخرى  عوامل  هناك  أن  كما 

والثانية  موضوعية،  عوامل  األولى  نوعان:  وهي  وتأثيراتها، 

فتكون  الموضوعية؛  العوامل  أي  األولى،  أما  شخصية.  عوامل 

احتماالت  من  فتزيد  ذاته  الخطر  موضوع  الشيء  في  عادة 

وقوعه، ومن درجة خطورته )مثل قيادة سيارة بها خلل فني في 

الفرامل أو في اإلطارات ما يسبب حوادث السيارات، واستخدام 

الحروب  أن  كما  الحريق،  ظاهرة  تسبب  قد  البناء  في  األخشاب 

لظاهرة  موضوعية  أسباب  هي  والمجاعات  واألمراض  واألوبئة 

عن  تنتج  فهي  الشخصية؛  العوامل  أي  الثانية،  وأما  الوفاة...(. 

مادية  خسائر  من  يترتب  أن  يمكن  بما  المباالة  وعدم  اإلهمال 

تؤدي  التي  إرادية،  غير  أو  إرادية  كانت  سواء  التصرفات،  نتيجة 

التدخين  بهدف  الثقاب  عود  إشعال  )مثاًل:  الخطر  تحقق  إلى 

وتلك  كبير(.  حريق  إلى  يؤدي  قد  كالكازيات  معينة  أمكنة  في 

األمور  سيرورة  في  البشرية  األيدي  تدخل  عن  ناجمة  العوامل 

الطبيعية والتأثير فيها ألهداف شخصية مصلحية.

مسببات  وتحليل  دراسة  القرار  متحذ  على  فإنه  وعليه؛ 

المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها المشاريع والمنشآت 
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بجميع أنواعها للوقوف على ما يمكن أن يقوم به من تصرفات 

خطورتها  وحدة  درجة  من  التخفيف  بهدف  حيالها  وإجراءات 

والحد من حجم الخسائر ما أمكن.

الحوادث:

المجتمعات  أو  األشخاص  حياة  في  تحدث  التي  الوقائع  وهي 

كنتيجة لتحقق مسببات المخاطر األساسية، التي سبق الحديث 

حوادث  شكل  على  والعامة،  الطبيعية  الظواهر  أي  أعاله،  عنها 

المنشآت والمشاريع والتي يترتب  أو  األفراد  ملموسة تقع على 

عليها وقوع خسائر مادية في دخولهم أو ممتلكاتهم.

الخسائر:

مسببات  تحقق  عند  الحوادث  لوقوع  النهائية  النتيجة  وهي 

مباشر  فناء،  أو  كنقص  وتكون  والعامة(،  )الطبيعية  المخاطر 

لألفراد  كليهما،  أو  للممتلكات،  أو  للدخول  مباشر،  غير  أو 

ال  التي  الخسائر  أما  ماديًا.  تقييمها  يمكن  والتي  للمنشآت،  أو 

يمكن تقييمها ماديًا )أي الخسائر المعنوية( فتستبعد.

المخاطر  لقياس  وإحصائية  رياضية  وأساليب  طرق  وهناك 

وشدتها،  الخسائر  وقوع  واحتماالت  خطورتها  ودرجة  بأنواعها 

وربما  فيها  نخوض  لن  المجال  هذا  في  عديدة  بحوث  وهناك 

تناولناها في مقاالت قادمة إن شاء اهلل.

إدارة المخاطر:

أنسب  واختيار  الوسائل،  أفضل  إيجاد  تعني  المخاطر  إدارة 

عام،  بشكل  المخاطر  كل  مع  للتعامل  البدائل،  أو  السياسات 

ومع كل خطر بشكل خاص، وفقًا للمعايير العلمية واإلحصائية 

حدود  وفي  الممكنة  التكاليف  بأقل  والمالية،  واالقتصادية 

المنشأة  أو  المشروع  لدى  المتاحة  واإلمكانيات  الموارد 

المعرضة للخطر. وهي أداة من أدوات التخطيط تهدف إلى توفير 

بانتهاج  والمنشآت  للمشاريع  والسالمة  واألمن  الطمأنينة 

من  والتقليل  تجابهها  التي  األخطار  بمواجهة  الكفيلة  الطرق 

النتائج السلبية الناجمة عنها.

السياسات  وضع  المشروعات  إدارة  على  القائمين  وعلى 

واإلجراءات المناسبة لمواجهة الخسائر المتوقعة والحد منها 

يصلوا  لكي  الصدد  هذا  في  الصائبة  االقتصادية  القرارات  واتخاذ 

بمشروعاتهم إلى الهدف النهائي المنشود، وهو تحقيق الربح.

ولقد أصبح لدى بعض المشروعات والمنشآت الكبيرة وظيفة 

عن  أهميتها  في  تقل  ال  المخاطر«  »إدارة  مسمى  تحت  إدارية 

المهمة  اإلدارية  الوظائف  من  وهي  للمشروع،  المالية  اإلدارة 

إدارة  في  متخصصون  محترفون  فنيون  يديرها  للمشروع 

إشرافهم  تحت  يعمل  المخاطر«،  »مديرو  ن  ُيسموَّ المخاطر 

كل  مع  التعامل  على  وقادر  مؤهل  )محترف(  متخصص  كادر 

على  اإلدارة  تلك  عمل  ويقوم  المنشأة.  تعترض  التي  المخاطر 

ما يلي:

المنشأة  تعترض  قد  التي  األخطار  كل  ودراسة  اكتشاف   -1

والبحث عن مسبباتها.

الممتلكات  في  المخاطر  لتلك  المحتملة  اآلثار  تقدير   -2

واألشخاص وتحليلها.

من  خطر  كل  عن  تنجم  قد  التي  الخسائر  احتماالت  دراسة   -3

المستقبل،  في  الخطر  بسيرورة  والتنبؤ  وقياسها  األخطار 

والتهيؤ لمواجهته.

4- التعامل مع األخطار باختيار أفضل األساليب تأثيراً ومالءمة، 

من خالل المفاضلة بين البدائل المختلفة، والتي تشمل: تجنب 

االحتفاظ  تحدث-  سوف  التي  الخسائر  معدالت  تقليل  الخطرـ 

بالخطر داخليًاـ تحويل الخطر إلى الغيرـ التأمين الذاتي- التأمين 

لدى الغير.

وبمرور الوقت توسعت وظيفة إدارة المخاطر، وأصبحت بعض 

وتتوالها  والمنشآت  الشركات  عن  منفصلة  المخاطر  إدارات 

المخاطر  إدارة  مديرو  وأصبح  المتخصصة،  التأمينية  الشركات 

مديرين للتأمين.

واستكمااًل للموضوع سنتحدث في مقالة قادمة عن »سياسات 

واالجتماعية  االقتصادية  واألهمية  المخاطر  أو  األخطار  إدارة 

للتأمين على األفراد والمشروعات والمنشآت«.
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ارتبط  مفهوم النسبية بشكل أو بآخر بالحياة الشخصية 
إدارة  وأسس  بمبادئ  ارتباطه  إلى  إضافة  فرد،  كل  ومفاهيم 

الشركات التي اعتمدت على نظرية القيمة المضافة والتي تنص 

تجاري  نشاط  ألي  المضافة  القيمة  هو  الربح  أن  على  تقليديًا 

يستثنى من ذلك األنشطة غير الربحية بطبيعتها كالجمعيات 

الخيرية.

للطرف  ربحًا  اعتبر  فما  وقعها  الجميع  على  فرضت  فالنسبية 

إيجابيًا  اعتبر  وما  األخرى،  لألطراف  خسارة  يكون  قد  األول 

لشركة ما قد يعد سلبيًا بأثره لكيان آخر، وذلك كله يعتمد على 

التعامل  عن  يتراجع  البعض  جعل  ما  السائدة،  والبيئة  الظروف 

مع الخطر كواقع ملموس وكأنه مجرد مصادفة حصلت.

في حين اعتبر البعض اآلخر بأن التعامل مع األخطر هو مفهوم 

ملزم للجميع، وينسب الفضل في ظهور هذا الفكرة بشكلها 

إدارة  فكر  تبلور  في  ساهمت  التي  التأمين  صناعة  إلى  الحالي 

ثقافة تأمينية
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المخاطر ومازالت لها اليد العليا في إعادة صياغة مفهوم إدارة 

الخطر وإدارته وفقًا لمستجدات الثورة الصناعية الخامسة التي 

يشهدها العالم.

ال يمكن فصل مفهوم إدارة الخطر عن مفهوم التأمين رغم 

مع  التعامل  وطريقة  الشمولية  ناحية  من  بينهما  االختالف 

األخطار المادية والمعنوية وبمدى قابلية الخطر للتأمين وعدم 

االحتماالت  مع  التعامل  من  باالنطالق  التشابه  ورغم  تركزه 

التأمين ومفهوم إدارة  التأكد كأساس لمفهوم  وحاالت عدم 

المخاطر.

لعب التأمين دوراً في مواجهة نتائج األخطار والحث على التعامل 

الوقائي معها، فالخطر المؤكد الوقوع ال يغطى لذا فقد اجتهدت 

شركات التأمين في وضع منهجيات لمواجهة األخطار التي تقع 

عن  بالنيابة  أو  بالشراكة  التأمينية  والمبادئ  الشروط  تحت 

وآثاره  الخطر  وحجم  طبيعة  حسب  المؤسسات  عن  أو  األفراد 

المتوقعة. 

النظم  من  الكثير  في  بالتأثير  التأمين  مفهوم  ساهم  لقد 

نشأت  التأمين  مفهوم  من  فانطالقًا  والتشغيلية،  اإلدارية 

أهم  من  اعتبرت  التي  المخاطر  على  المبني  التفكير  فكرة 

اإلضافات على نظم معايير إدارة الجودة، حيث أكدت المواصفة 

القياسية الدولية رقم 9001 لعام 2015 أهمية التفكير المبني على 

المخاطر، وأفردت له بنداً خاصًا.

العادل  التوزيع  على  بناء  خدماته  سعر  حدد  التأمين  أن  كما 

على  بناء  التأمين  بعملية  الخاصة  والمصروفات  للخسائر 

مؤشرات،  لبناء  الماضية  المدد  عن  المتوافرة  اإلحصائيات 

ساهمت  ثم  ومن  المستقبلية،  النتائج  عليه  ستكون  لما 

المال  رأس  مفهوم  بتكوين  التأمين  في  السعر  تحديد  طريقة 

االقتصادي المستخدم في إدارة المخاطر.

بالحقيقة لقد مهد التأمين لظهور االستراتيجيات المستخدمة 

للتغير  وفقًا  التغير  إدارة  تبني  في  وساهم  المخاطر،  إدارة  في 

والتقنية  الصناعية  الثورات  الختالف  نتيجة  األخطار  بطبيعة 

والفكرية أيضًا التي أثرت في تحديد شكل الخطر ونتيجة لتغير 

بأشكال الحضارات اإلنسانية التي بنيت على التعامل مع األخطار 

والتغير الذي يرافقها في حاجات ورغبات األفراد والشركات على 

حد سواء.

الكنوز  لمغارة  العبور  بوابة  التأمين  شكل  بآخر  أو  بشكل 

المستخدمة  السر  كلمة  هي  المخاطر  إدارة  وكانت  المعرفية، 

لفتح هذه البوابة عبر العصور.
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أو  لتأمينات  التأمين هي تنظيم تجميعي  مجمعات 
إسنادات أو اتفاقيات، أو لحصص أو أجزاء متجانسة في طبيعتها 

هي  آخر  وبمعنى  توزيعها،  أو  إسنادها  ثم  عناصرها،  أحد  في  أو 

إعادة  أو  التأمين/  شركات  من  عدداً  تجمع  اتفاقيات  عن  عبارة 

كبيرة  أخطار   الحتواء  استيعابية  طاقة  خلق  أجل  من  التأمين 

أو ذات طبيعة كارثية أو ذات طبيعة خاصة )كاألخطار النووية(، 

النوع  إعادة تأمين هذا  أو  الممكن تأمين  حيث قد ال يكون من 

من األخطار بطريقة أخرى.

األسباب التي أدت لظهور المجمعات:

كبيرة  أخطار  األحيان  بعض  في  التأمين  شركات  على  تعرض 

والمحطات  والبراكين  الزالزل  كأخطار  خاصة  طبيعة  ذات  أو 

النووية وأخطار الطيران والسفن العمالقة وغيرها من األخطار 

عدة  لوجود  وهذا  تغطيتها  فترفض  المركزة  الوحدات  ذات 

أسباب:

المركزة حال  بالنسبة لهذه األخطار  الخسائر  ارتفاع حجم  أواًل/ 

قياس  معها  يمكن  منتظمة  بصفة  تحدث  ال  إنها  إذ  وقوعها 

يكون  ال  حيث  الدقة،  من  قريبة  بدرجة  الخطر  وقوع  احتمال 

باإلمكان تأمين أو إعادة تأمين مثل هذه األخطار بطريقة أخرى 

ألنها تتطلب قدرات مالية ضخمة.

 ثانيًا/ عدم توافر الخبرة والبيانات الكافية لدى شركات التأمين 

عن هذه األخطار بما يسمح بالتنبؤ بنتائجها، ومن ثم صعوبة 

حساب أقساطها بشكل كاف وعادل. 

ثقافة تأمينية
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ثالثًا/ عدم توافر الخبرة الكافية لدى معيد التأمين، ما يضطره 

الستثناء هذه األخطار من عقود اإلعادة. فتجد شركات التأمين 

نفسها مضطرة لرفض هذه األخطار من األساس لعدم توافر 

لرفض  ونتيجة  األخطار  هذه  مثل  لتغطية  خلفية  أسواق 

شركات التأمين قبول تغطية مثل هذه األخطار، فقد ظهر ما 

حيث  لإلسناد  خاصًا  أسلوبًا  تعد  التي  التأمين  بتجمعات  ُيعرف 

يتم إنشاؤها من أجل تحقيق جملة من األغراض.

الغرض من إنشاء المجمعات: 

الطبيعة  ذات  األخطار  بتغطية  المجمعات  هذه  تقوم  حيث   -

الحصول  بالكارثية، وذلك بغرض  نتائجها  والتي تتسم  الخاصة 

الطريقة من  أن ما تتيحه هذه  انتشار أفضل لها، وال شك  على 

تجميع األخطار على أوسع نطاق ممكن، يجعل باإلمكان تغطية 

لتكوين  الفنية  الجوانب  أهم  من  حيث  األخطار.  من  النوع  هذا 

احتواؤها  واألقساط  المسؤولية  في  متوازنة  عمليات  محفظة 

على أخطار مختلفة في النوع والحجم واالنتشار الجغرافي.

شركات  على  اإلعادة  شركات  تفرضها  التي  االستثناءات  إن   -

أجل  من  المجمعات  هذه  إنشاء  إلى  األخيرة  هذه  تدفع  التأمين 

تغطية هذه المخاطر المستثناة من عقود اإلعادة.

أحد  تأمين  ترتيب  إلعادة  عادة  المجمعات  هذه  تنشأ  كما   -

الفروع الذي تدهورت نتائج عملياته في السوق المعنية بدرجة 

شديدة، بسبب المنافسة بين شركات التأمين لدرجة تؤثر في 

فئات األقساط، حيث تصبح دون الكفاية تحت ضغط المنافسة 

إنشاء مجمع يضم جميع  الهيئات بداً من االتفاق على  فال تجد 

الجميع،  ولحساب  منها،  واحدة  كل  تصدرها  التي  العمليات 

في  القائمة  التأمين  شركات  بين  المنافسة  حدة  تخف  وبهذا 

الكافية  األسعار  مستوى  على  المحافظة  وكذلك  السوق، 

لتغطية الخطر.

كما يتم إنشاء هذه المجمعات لظروف خاصة كحالة الحرب   -

نتيجة رفض الشركات اإلعادة العالمية تغطيتها.

تسمية  عليها  ُيطلق  كما  )أو  المباشر  التأمين  مجمعات 

الحساب المشترك(:

على  المباشر  التأمين  شركات  من  عدد  اتفاق  عن  عبارة  وهي 

بعض  إليها  ُتسند  بينها  مشتركة  خاصة  محفظة  تنظيم 

تتقاسم  ثم  منها،  واحدة  لكل  تعود  التي  المحافظ  أخطار 

بينها أخطار هذه المحفظة الخاصة. وعادة ما ينظم الحساب 

تأمينها  بقيم  تتميز  تأمينية  وحدات  لتغطية  المشترك 

شاذة  أخطار  على  تنطوي  بكونها  أو  أخطارها  بحدة  أو  العالية 

البترول  ومصافي  حقول  تأمين  كعمليات  غريبة  أخطار  أو 

وغيرها  الطائرات  هياكل  وتأمين  البتروكيمياويات،  ومعامل 

عاليًا،  فيها  المحتملة  الخسارة  معدل  يكون  التي  األعمال  من 

منفردة،  مسؤوليتها  تتحمل  أن  الشركة  مصلحة  من  وليس 

وأن إخراجها من نطاق اتفاقية إعادة التأمين يصب في مصلحة 

المجمعات  هذه  كانت  فإذا  تأمينها.  ومعيد  المسندة  الشركة 

ذاتها  الدولة  داخل  نون  المؤمِّ يشارك  المحلي  المستوى  على 

التأمينية  األعمال  تلك  عن  يتنازلون  ثم  األخطار،  هذه  مثل  في 

بنسبة 100% أو بأي نسبة تفوق احتفاظهم، ويتم تقسيم أقساط 

نين األعضاء وفقًا لقواعد المجمع،  وخسائر المجمع بين المؤمِّ

وقد يشترك ضمن المجمع جميع شركات التأمين المحلية أو 

إذا كان الهدف من المجمع هو تقديم تعريفات  بعضها، ولكن 

الشركات  جميع  عضوية  فإن  موحدة  واستثناءات  شروط  أو 

المجمع  أعضاء  يشترك  حيث  الزمة،  تكون  القطاع  في  العاملة 

المباشر من  التأمين  تأمين موحدة ليمارسوا  في إصدار وثيقة 

التأمين  لشركات  االكتتابية  الطاقات  تجميع  ثم  ومن  خاللها، 

المجمع  سيحقق  النتيجة  وفي  مشترك،  مجمع  في  الوطنية 

حد  على  التأمين  وشركات  التأمين  طالبو  يتوقعها  التي  الفائدة 

سواء.

طريقة عمل المجمع:

الحساب  في  المساهمة  الشركات  من  شركة  كل  تقوم   

الحساب،  هذا  محفظة  إلى  األخطار  هذه  مثل  بإسناد  المشترك 

وتسند  لنفسها  الخطر  من  بجزء  تحتفظ  أو  كامل  بشكل  إما 

فائضه الى الحساب المذكور، وبعد أن يتم تكوين هذه المحفظة 

جهات  من  الحساب  هذا  أخطار  فيها  تتجمع  التي  الخاصة 

متعددة، تقوم اإلدارة المشرفة على الحساب المشترك بإعادة 

في  المساهمة  الشركات  نفس  لدى  الخاصة  المحفظة  تأمين 

من  بجزء  المشترك  للحساب  فتحتفظ  المشترك،  الحساب 

المساهمة  الشركات  على  موزعًا  الخطر  فائض  وتسند  الخطر، 

في الحساب. 
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مفردة  أخطار  تجميع  بموجبه  يتم  المشترك  الحساب  فنظام 

مصادرها  على  مجتمعة  توزيعها  وإعادة  مختلفة  مصادر  من 

المباشر  التأمين  شركات  عدد  زاد  كلما  فإنه  لهذا  ذاتها، 

المساهمة في الحساب المشترك أصبحت عملية جمع وإعادة 

توزيع األخطار ذات أثر إيجابي في سالمة عملية التغطية.

لألخطار  المقابلة  التأمين  أقساط  وتوزيع  احتساب  ويتم 

ذاتها  بالطريقة  إسنادها  المعاد  ولألخطار  للحساب  المسندة 

ويجوز  االعتيادية،  التأمين  أقساط  حصيلة  فيها  ُتوزع  التي 

المشترك  الحساب  من  عموالت  دفع  على  االتفاق  يتم  أن  أيضًا 

من  المسندة  األخطار  عن  الحساب  في  المساهمة  للشركات 

المشترك  للحساب  الشركات  هذه  من  عموالت  ودفع  قبلها، 

إعادة  في  عادة  يحدث  وكما  إليها.  منه  المسندة  األخطار  عن 

السارية  األخطار  احتياطي  احتجاز  أيضا  يجوز  االعتيادي،  التأمين 

سواء من الشركات المسندة، واحتجاز مثل هذا االحتياطي من 

شركات  تتفق  وقد  السارية  األخطار  مقابل  المشترك  الحساب 

التأمين المساهمة في الحساب بأن تعهد إلى إحداها إدارة شؤون 

الخاصة  السجالت  بمسك  الشركة  هذه  فتقوم  الحساب،  هذا 

)مكتب  له  مستقلة  إدارة  تأسيس  على  االتفاق  يتم  قد  أو  به، 

مستقل( حيث يقوم بـ:

المجمع  الداخلة في نطاق  العمليات  إعداد حساب عام لكل  أ - 

المستحقة  والمطالبات  المحصلة  األقساط  فيه  يبين 

والمصروفات اإلدارية للمكتب.

يبين  االتفاقية  في  عضو   شركة  لكل  خاص  حساب  إعداد  ب -  

المستحق لها من األقساط وعموالت، وما عليها من تعويضات 

ومصروفات.

منتظمة  دورية  بصفة  وإرسالها  تفصيلية  كشوف  إعداد  ت- 

للشركات، لتبين حركة العمليات المختلفة خالل الفترة.

مزايا مجمعات التأمين المباشر: يقدم هذا النوع من المجمعات 

عدة مزايا نذكر منها:

في  الوطنية  التأمين  لشركات  االكتتابية  الطاقات  تجميع  أ - 

الدولة،  داخل  تأمينية  تغطية  وجود  يضمن  مشترك  مجمع 

ومن ثم عدم نزوح األقساط للخارج، إضافة إلى إعطاء الفرصة 

عن  الالزمة  الخبرة  لتكوين  المجمع  في  األعضاء  للشركات 

األخطار الجديدة والمركزة.

سوق  تنظيم  هو  المجمعات  هذه  إنشاء  من  الهدف  إن  ب - 

التأمين وتوزيع األخطار بالتساوي، بين جميع الشركات العاملة 

مبادئ  من  هما  األخطار  وتوزيع  المشاركة  إن  حيث  الدولة،  في 

التأمين األساسية، والهدف األساسي منها حماية حملة الوثائق.

ت - تحقق هذه المجمعات السرعة والدقة في إنجاز المعامالت، 

حاالت  من  التخفيف  في  تساعد  بيانات  قاعدة  توفر  أنها  كما 

الخلل والخطأ، كما تتيح الفرصة أمام شركات التأمين للتركيز 

التعاون  دائرة  توسيع  إلى  إضافة  التأمين،  من  أخرى  أنواع  على 

يدعم  بما  السوق  في  العاملة  الشركات  جميع  بين  والتنسيق 

استقراره وتطوره.

يميز  ما  حيث  كارثية،  طبيعة  ذات  معينة  أخطار  تجميع  ث -  

لالتفاقيات  أفضل  وضع  إيجاد  األخطار  من  النوع  هذا  تجميع 

يتيح  مما  وهذا  التغطية،  نطاق  من  الكارثية  األخطار  باستبعاد 

وعمولة  أفضل  شروط  على  الحصول  فرصة  التأمين  لشركات 

مرتفعة التفاقيات إعادة التأمين

تخص  والتي  الدولة  في  القصوى  لاللتزامات  فعالة  رقابة  وإيجاد 

األخطار الكارثية. 

رقابة وضبط أسعار وشروط األخطار الكارثية وإيقاف المنافسة 

على  شك  دون  من  يساعد  وذلك  الشركات،  بين  الصحية  غير 

نمو صناعة التأمين في الدولة.

إن  إذ  معروفة،  وغير  ومعقدة  جديدة  معينة  أخطار  تجميع  ج -  

أي  أو  التلوث  أو  كيمياوية  والبترو  النووية  األخطار  مثل  أخطاراً 

ألن  بمفردها  شركة  تغطيها  أن  يمكن  ال  أخرى،  كبيرة  أخطار 

خبرة  تتطلب  أو  معروفة  وغير  جديدة  إما  تكون  األخطار  هذه 

فنية عالية، ومنه فإن أفضل وسيلة لتغطية هذه األخطار تكون 

لمواجهة  وسيلة  أفضل  ستكون  التي  المجمعات  طريق  عن 

المتطلبات الفنية الحديثة. أي ضمان التغطية ألخطار لم تكن 

المباشر لوال وجود  التأمين  تأمينية لدى شركات  لتجد تغطية 

هذه المجمعات.

المساهمة في تحقيق التوازن في محفظة شركات التأمين،  ح - 

الشركات  من  عدد  أكبر  على  المركز  الخطر  تفتيت  خالل  من 

األعضاء في المجمع. 
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منا  فرد  على  يجب  منتجًا  الحياة  على  التأمين  يعتبر 
الحصول عليه، إال أن الكثير من الناس ال يفعلون ذلك. فهناك 

هذا  في  بالتفكير   يرغبون  ال  الذين  األشخاص  من  العديد 

كل  وعلى  بالموت.  مرتبط  ألنه  بمناقشته  حتى  أو  الموضوع 

أن  في  المقالة  هذه  وستساعدك  جداً  هام  الموضوع  هذا  حال، 

تقرر ما هو األفضل بالنسبة لك.

 1 - إدراك السبب الذي يدفع الناس لشراء بوليصة التأمين على 

الحياة. إنهم يقومون بذلك ليحموا ديونهم )أو ربما الرهنيات(، 

أحد  فقدان  حال  )في  المدرسية  الرسوم  أو  العائلية  النفقات  أو 

الوالدين(، أو لحماية أعمالهم )في حال خسارة شريك هام(، أو  

إنسان  كل  عمليًا،  الشاملة.  العقارية  مخططاتهم  من  كجزء 

في المجتمع لديه عائلة، ممتلكات أو مسؤوليات يحتاج إلى نوع 

من أنواع التأمين على الحياة.

 2 - معرفة النموذجين األساسيين من التأمين: الجزئي والدائم:

إقرارها  تم  لفترة  ويستمر   مؤقت  تأمين  هو  الجزئي  التأمين   

مسبقًا ومنذ البداية. يمكن أن تكون هذه الفترة لمدة قصيرة 

ولهدف محدد أو لمدة عشرين أو ثالثين سنة على أبعد احتمال. 

صالحية  انتهاء  من  قليلة  أيام  بعد  توفيت  إن  الحالة،  هذه  في 

التأمين لن يتم صرف أي تعويض.

ولكن  الحال  بطبيعة  كلفة  أكثر  سيكون  الدائم  التأمين 

المقصود به هو أن يستمر مدى الحياة ليضمن حصول الشخص 

على الفائدة المرجوة منه. وهناك عدة أنواع من التأمين الدائم: 

التأمين مدى الحياة، التأمين الجامع والتأمين الجامع المتغير.

هؤالء  يكون  العادة  في  محترف:  مستشار  استشارة   -3  

التأمينية  المنتجات  بأنواع  واسعة  دراية  على  المستشارون 

القرار  اتخاذ  أجل  من  المساعدة  تقديم  وبإمكانهم  المختلفة 

ضوء  في  وذلك  التأمين  من  المطلوب  النوع  لتحديد  المناسب 

الحالة التي تستدعي ذلك. كما يمكن في هذا السياق اللجوء إلى 

وسيط يتعامل مع العديد من شركات التأمين بداًل من االعتماد 

على مستشار يتعامل مع شركة تأمين واحدة فقط. وعادة ما 

يكون الوسطاء مستقلون في أعمالهم ولديهم وجهات نظر 

أكثر شمولية في سوق التأمين.

توعية تأمينية

كيفية اختيار التأمين على الحياة
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التفكير  إلى  القصير  المدى  على  التأمين  شركات  تحتاج  
في طرق تبسيط صياغة وثائق المنتجات الهجومية والدفاعية 

الملكية  تأمين  حول  الوعي  وزيادة  الفكرية،  للملكية  الحالية 

في  تدريجي  تغيير  إجراء  إلى  إضافة  المتوافرة،  والوثائق  الفكرية 

يجب  عليه  وبناء  الفكرية،  الملكية  مخاطر  مواجهة  كيفية 

مخاطر  إدارة  سلوكيات  وتشكيل  دقة  أكثر  التسعير  يكون  أن 

مختلفة.

التجارية  األصول  أحد  هي  الفكرية  الملكية  بأن  واالعتراف   

توفير  وإمكانية  قانونية«(،  »حقوق  مجرد  )وليس  القيمة 

يلعب  الفكرية،  الملكية  انتهاك  حالة  في  للتعويض  التأمين 

الملكية  تأمين  استخدام  بضرورة  الوعي  زيادة  في  رئيسًا  دورا 

لتوسيع  التأمين  لشركات  فرص  هناك  تكون  وقد  الفكرية، 

تغطية الوثائق وتقديم خدمات الوقاية من المخاطر المتعلقة 

الفرص  من  العديد  وهناك  لها،  واالستجابة  الفكرية  بالملكية 

الجذابة لشركات التأمين لزيادة الوعي بقوة عن تأمين الملكية 

والتسعير،  المخاطر  نماذج  تعزيز  على  العمل  مع  الفكرية، 

وتقديم تغطية أوسع وأفضل للمخاطر، ولكن أيضًا هناك بعض 

التحديات:

 

القيمة  ذات  التجارية  األصول  من  الفكرية  الملكية  تعد    -1

ويجب  القانونية«(،  »الحقوق  ناحية  من  مجرد  )وليس  العالية 

تسجيلها بقيمة تأمينية مناسبة.

الشركات  لمنح  وسيلة  الفكرية  الملكية  تأمين  يعد    -2

المركز  القانونية )ومن ثم حماية  نفوًذا للحفاظ على حقوقها 

التنافسي(.

3-  صياغة الوثائق الحالية معقدة للغاية.

التكنولوجي فرصة  التأمين  التأمين وشركات  4-  لدى شركات 

لمخاطر  نماذج  لتشكيل  متطورة  تكنولوجية  أدوات  لتقديم 

الملكية الفكرية للمساعدة في االكتتاب.

الفكرية  للملكية  وثيقة  شراء  الشركات  من  العديد  تجد    -5

وتجنب  بدائل  عن  البحث  على  يجبرها  ما  باهظة،  تكلفة  يمثل 

شراء التأمين.

6-  إطالق حلول لحماية الملكية الفكرية للعمالء على سبيل 

المثال: إطالق خدمات »إدارة مخاطر الملكية الفكرية« لدعم 

الشركات في منع مخاطر الملكية الفكرية الداخلية والخارجية 

من الحدوث واالستجابة بسرعة حال وقوعها.

توفر  التي  التأمين  بشركة  المطالبات  إدارة  مهام  تطوير    -7

تأمين الملكية الفكرية.

توعية تأمينية

كيف يصبح تأمين الملكية الفكرية سوقًا 
واعدة لقطاع التأمين؟
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توعية تأمينية

تعتبر نسبة النفقات في صناعة التأمين مقياسًا للربحية 
التي يتم احتسابها وذلك بقسمة النفقات المرتبطة بالحصول 

على  الخدمات  وتقديم  االكتتاب  وضمان  االكتتاب  أقساط  على 

صافي  على  التأمين،  شركة  من  المكتسبة  األقساط  صافي 

األقساط التي ربحتها شركة التأمين. ويمكن لهذه النفقات أن 

لفريق  المعطاة  والعموالت  الموظفين  أجور  اإلعالنات،  تشمل 

المبيعات. وتدل نسبة النفقات على مدى فعالية شركة التأمين 

قبل التوسط التجاري في المطالبات على بوالصها ومكاسب أو 

نسبة  مع  النفقات  نسبة  دمج  ويتم  االستثمارات.  خسائر  في 

الخسارة لتحصل شركة التأمين على النسبة المجمعة.

طريقتان مختلفتان:

فشركات  النفقات.  نسبة  احتساب  لكيفة  طريقتان  هناك 

في  القانونية  المحاسبة  الستخدام  تلجأ  ما  عادة  التأمين 

احتساب نسب نفقاتها في مقابل مبادىء المحاسبة المقبولة 

أن  التي تعطي نسبًا أكثر تحفظًا. وبالرغم من  عمومًا  )––––(  

النفقات هي واحدة في كال النسبتين إال أن المحاسبة القانونية 

في   الفترة  خالل  عليها  المكتتب  الصافية  األقساط  تستخدم 

الحساب والفرائض للحصول على نسبة النفقات.

صافي  عام  بشكل  المقبولة  المحاسبية  المبادىء  تستخدم 

الصافية  األقساط  وتعتبر  الفترة.  خالل  المكتسبة  األقساط 

يمكن  بينما  الشركة  أدخلته  جديداً  عماًل  عليها  المكتتب 

لألقساط الصافية المكتسبة أن تشمل بعض األعمال الجديدة 

واألعمال المتكررة من البوالص المتوفرة.

تمهيد للربحية اإلجمالية:

يمكن استعمال نسبة النفقات في المقارنة بين الشركات وفي 

التي تكون  النفقات  الوقت. فنسبة  أداء الشركة بمرور  تحليل 

عل  تكتتب  أو  تكسب  أنها  إما  الشركة  أن  على  تدل   %100 تحت 

أقساط أكثر مما تدفعه في النفقات من أجل استيالد و/أو دعم 

تلك األقساط. وبالرغم من أنه يمكن أن تكون نسبة نفقاتها 

بنسبة  تتأثر  التأمين  لشركة  اإلجمالية  الربحية  أن  إال  ممتازة، 

أخرى.  وخسائر  وبمكاسب  االستثماري  وبدخلها  خسارتها، 

اإلجمالية  الربحية  توفير  على  نذيراً  هذا  يعتبر  ذلك،  من  وبداًل 

لشركة التأمين.

ماهي نسبة النفقات في صناعة التأمين؟
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القانونية  المبادئ  مجموعة  من  التأمينية  المصلحة  مبدأ  
تأمينات  أكانت  سواء  التأمين  عقود  جميع  لها  تخضع  التي 

تكون  أن  التأمينية  بالمصلحة  وُيقصد  عامة،  تأمينات  أم  حياة 

ومشروعة  مادية  مصلحة  التأمينية  الخدمة  طالب  للشخص 

توافر  إن  عليه.  هو  ما  على  التأمين  موضوع  الشيء  بقاء  في 

إلصدار  وضروريًا  أساسيًا  شرطًا  يعد  التأمينية  المصلحة 

جميع عقود التأمين )سواء كانت عقود تأمينات حياة أو عقود 

مصلحة  للمستأمن  يكون  أن  ُيشترط  حيث  عامة(  تأمينات 

فللشخص  عليه،  ن  المؤمَّ الشخص  أو  الشيء  في  تأمينية 

مصلحة تأمينية في ممتلكاته، ألن في بقائها منفعة مادية وفي 

فنائها خسارة مادية، وكذلك لألوالد مصلحة تأمينية في بقاء 

والدهم على قيد الحياة ألن في بقائه مصلحة مادية وعاطفية 

بالنسبة لهم. وتعد العالقات األسرية مصدراً مهمًا من مصادر 

المصلحة التأمينية التي تعطي الحق للتعاقد على التأمين مثل 

العالقة بين الزوج والزوجة واألب واألوالد.

ويشترط أن تكون المصلحة التأمينية مشروعة أي غير مخالفة 

فمن  عليها.  والمتعارف  البالد  في  السائدة  واللوائح  للقوانين 

بقاء  في  مادية  مصلحة  له  المخدرات  تاجر  أن  عليه  المتعارف 

المخدرات وعدم تعرضها لخطر السرقة، ولكن ال يمكن له أن 

ن عليها من خطر السرقة، ألن تجارة المخدرات عمل غير  يؤمِّ

مشروع ويخالف النظام العام واآلداب.

مبدأ المصلحة التأمينية

سؤال يتكرر طرحه
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زاوية قانونية

التأمين على الحياة

التأمين   بتاريخ 5 تشرين الثاني من عام 2006 القرار رقم
/ 54 / 100 / م.إ الصادر عن وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة 

المنعقدة   )17( رقم  اجتماعه  جلسة  في  التأمين  على  اإلشراف 

االحتياطيات  احتساب  بأسس  يعنى  والذي   2006  /  10  /  18 بتاريخ 

التأمين ومجموعة  الفنية الواجب اقتطاعها من أرباح شركات 

/ م.إ   100  / / م.إ والقرار رقم  307   100  / قرارات معدلة له رقم 107 

وقرارات أخرى. 

األشخاص،  على  التأمين  صور  من  صورة  إال  هو  ما  الحياة  على 

على  البحري  للتأمين  تابعًا  نظامًا  بوصفه  ظهر  ما  أول  وظهر 

حياة البحارة ضد الحوادث والمخاطر البحرية. ويوفر هذا النوع 

من التأمين نوعًا من الضمان المالي لألفراد عند وفاة معيلهم، 

أوالد  التأمين  من  النوع  هذا  من  المستفيد  يكون  ما  فغالبًا 

لعقد  الناظمة  العامة  القواعد  جانب  وإلى  وزوجته.  له  ن  المؤمَّ

بأحكام  الحياة  على  التأمين  السوري  المشّرع  خّص  التأمين، 

خاصة نص عليها في المواد من 720 إلى 731 من القانون المدني، 

تتلخص بما يلي: 

أ ـ استحقاق مبلغ التأمين على الحياة:

لحق  ضرر  أي  إثبات  إلى  حاجة  دونما  التأمين  مبلغ  يستحق 

ن بدفع مبلغ التأمين  ن له أو بالمستفيد، ويلتزم المؤمِّ بالمؤمَّ

بقلم المستشار القانوني لالتحاد السوري لشركات التأمين
المحامي األستاذ: عمر غباش
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في  المبين  األجل  حلول  عند  المستفيد  إلى  أو  له  ن  المؤمَّ إلى 

وثيقة التأمين.

ب ـ التأمين على حياة الغير:

ذلك  على  الغير  هذا  وافق  إذا  إال  الغير  حياة  على  التأمين  يصح  ال 

المعني  الغير  يكون  أن  ويجب  التأمين،  عقد  إبرام  قبل  كتابة 

إال  صحيحًا  العقد  يكون  فلن  وإال  األهلية،  كامل  بالتأمين 

الموافقة  هذه  تكون  وكذلك  قانونًا،  يمثله  ممن  بموافقة 

التأمين،  مبلغ  من  االستفادة  في  الحق  حوالة  لصحة  مطلوبة 

ولصحة رهنه. 

ن على حياته: ج ـ حالة انتحار المؤمَّ

من  ن  المؤمِّ ذمة  تبرأ  حياته  على  ن  المؤمَّ الشخص  انتحر  ذا 

لمن  يدفع  أن  عندئٍذ  يلتزم  لكنه  التأمين،  مبلغ  بدفع  التزامه 

التأمين.  احتياطي  قيمة  يساوي  مبلغًا  الحق  إليهم  يؤول 

فإن  إرادته،  المريض  أفقد  مرض  بسبب  االنتحار  تم  إذا  أما 

على  الحالة  هذه  مثل  وفي  بأكمله،  قائمًا  يبقى  ن  المؤمِّ التزام 

انتحاره  وقت  كان  حياته  على  ن  المؤمَّ أن  يثبت  أن  المستفيد 

يلزم  شرط  على  التأمين  وثيقة  اشتملت  ما  وإذا  اإلرادة.  فاقد 

ن بدفع مبلغ التأمين، ولو كان انتحار الشخص عن إدراك  المؤمِّ

بعد  االنتحار  وقع  إذا  إال  نافذاً  يكون  ال  الشرط  هذا  فإن  واختيار 

سنتين من تاريخ إبرام عقد التأمين.

ن له: د ـ التأمين على حياة شخص آخر غير المؤمَّ

ن له، فتبرأ ذمة  إذا كان التأمين على حياة شخص آخر غير المؤمَّ

ن له عمداً في وفاة  ن من التزاماته في حال تسبب المؤمَّ المؤمِّ

تحريض  على  بناء  حصلت  قد  الوفاة  كانت  أو  الشخص،  ذلك 

منه. وكذلك األمر إذا كان التأمين على الحياة لمصلحة شخص 

مبلغ  من  اآلخر  الشخص  هذا  يستفيد  فال  له،  ن  المؤمَّ غير  آخر 

ن على حياته،  التأمين إذا تسبب هو عمداً في وفاة الشخص المؤمَّ

أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه. أما لو كان ما وقع من هذا 

ن له  الشخص اآلخر كان مجرد شروع في إحداث الوفاة فللمؤمَّ

في هذه الحال الحق في أن يستبدل شخصًا آخر بالمستفيد، حتى 

لو كان المستفيد قد َقِبل ما اشترط لمصلحته من التأمين.

هـ ـ المستفيد من مبلغ التأمين في التأمين على 

الحياة:

مبلغ  ُيدفع  أن  على  االتفاق  الحياة  على  التأمين  في  المشّرع  جاز 

التأمين،  وثيقة  في  ابتداًء  معينين  أشخاص  إلى  إما  التأمين 

التأمين  وُيعد  بعد.  فيما  له  ن  المؤمَّ يعينهم  أشخاص  إلى  وإما 

معينين  مستفيدين  لمصلحة  القانونية  الناحية  من  معقوداً 

التأمين  أن  الوثيقة  في  أو  العقد  في  له  ن  المؤمَّ يذكر  أن  لمجرد 

منهم  ولد  من  فروعه  أو  أوالده  أو  زوجته  لمصلحة  معقوٌد 

ومن لم يولد بعد، أو لورثته من دون ذكر أسمائهم. وإذا كان 

لهؤالء  كان  أسمائهم،  ذكر  دون  من  ورثته  لمصلحة  التأمين 

ويثبـت  الميراث،  في  نصيبه  بنسبة  كلٌّ  التأمين  مبلغ  في  الحق 

ويقصد  اإلرث،  في  حقهم  عن  تنازلوا  لو  حتى  الحق  هذا  لهم 

ن  المؤمَّ وفاة  وقت  الصفة  هذه  له  تثبت  الذي  الشخص  بالزوج 

الوقت  ذلك  في  لهم  يثبت  الذين  الفروع  باألوالد  وُيقصد  له، 

نشوء حق اإلرث. 

و ـ التحّلل من عقد التأمين وتخفيض قيمته 

وتصفيته:

من مظاهر تدخل المشّرع للتخفيف من وطأة شروط التأمين 

ن له؛ ما يلي: بهدف حماية الطرف األضعف وهو المؤمَّ

)1(ـ التحلل من عقد التأمين:

أن  دورية-  أقساط  بدفع  التزم  -الذي  له  ن  للمؤمَّ المشّرع  أجاز 

يتحلل من التزامه هذا في أي وقت من العقد؛ بشرط أن يرسل 

الجارية،  الفترة  انتهاء  قبل  بذلك  كتابيًا  إخطاراً  ن  المؤمِّ إلى 

وعندئٍذ تبرأ ذمته من األقساط الالحقة. 

)2(ـ تخفيض قيمة التأمين:

ن له الذي دفع ثالثة أقساط سنوية على  كما أجاز المشّرع للمؤمَّ

بقاء  اشتراط  دون  من  الحياة  مدى  المبرمة  العقود  في  األقل؛ 

زاوية قانونية
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المشترط  العقود  وفي  معينة،  مـدة  الحياة  قيد  على  المؤّمن 

فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين مـن السنين، أن يستبدل 

في  تخفيض  مقابل  مدفوعة  وثيقة  للتأمين  األصلية  بالوثيقة 

قيمة مبلغ التأمين، ولو اتفق على غير ذلك، كل هذا بشرط أن 

كان  حال  في  لكن  الوقوع،  محقق  منه  ن  المؤمَّ الحادث  يكون 

التأمين على الحياة مؤقتًا؛ فال يكون مبلغ التأمين عندئٍذ قاباًل 

للتخفيض، وفي جميع األحوال إذا خفض مبلغ التأمين فال يجوز 

أن ينزل عن الحدود التي حددها القانون وفق التالي: 

التأمين  مبلغ  يقل  أن  يجوز  ال  الحياة  مدى  المبرمة  العقود  في 

فيما  له  ن  المؤمَّ يستحقها  كان  التي  القيمة  عن  ض  المخفَّ

التخفيض  وقت  التأمين  احتياطي  يعادل  ما  دفع  قد  كان  لو 

مخصومًا منه 1% من مبلغ التأمين األصلي، باعتبار أن هذا المبلغ 

من  تأمين  في  واحدة  مرة  دفعه  يجب  الذي  التأمين  مقابل  هو 

عقد  في  مرعية  كانت  التي  التأمين  لتعريفة  وطبقًا  ذاته،  النوع 

التأمين األصلي.

وفي العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين 

من السنين ال يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من 

مبلغ التأمين األصلي بنسبة ما دفع من أقساط.

)3(ـ تصفية التأمين:

ن له متى دفع ثالثة أقساط سنوية على  كما أجاز القانون للمؤمَّ

الحادث  يكون  أن  بشرط  وذلك  نهائيًا،  التأمين  يصفي  أن  األقل 

على  التأمين  كان  حال  في  لكن  الوقوع،  محقق  منه  ن  المؤمَّ

الحياة مؤقتًا فال يكون عندئٍذ قاباًل للتصفية.

من  جزءاً  وتصفيته  التأمين  تخفيض  شروط  المشّرع  وعدَّ  )4(ـ 

الشروط العامة للتأمين، وأوجب إدراجها في وثيقة التأمين.

ن له: لم يرتب المشّرع  ط ـ آثار البيانات الخاطئة عن سن المؤمَّ

على البيانات الخاطئة أو حتى على الغلط في سن الشخص الذي 

تكن  لم  ما  هذا  لكن  التأمين،  بطالن  حياته  على  التأمين  عقد 

ن عليه تجاوزت الحد المعين الذي نصت  السن الحقيقية للمؤمَّ

وفيما  التأمين.  يبطل  الحالة  هذه  ففي  التأمين،  تعرفة  عليه 

عدا ذلك من حاالت إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط في 

المتفق  القسط  أن  التأمين على حياته  الذي عقد  الشخص  سن 

عليه بين الطرفين المتعاقدين أقل من القسط الذي كان يجب 

بين  النسبة  مع  يتعادل  بما  التأمين  مبلغ  تخفيض  وجب  أداؤه 

الواجب أداؤه على أساس السن  القسط المتفق عليه والقسط 

الحقيقية، أما إذا كان القسط المتفق عليه أكبر مما كان يجب 

ن على حياته وجب في  دفعه على أساس السن الحقيقة للمؤمَّ

ن أن يرد من دون فوائد الزيادة التي حصل  هذه الحالة على المؤمِّ

مع  يتناسب  الذي  الحد  إلى  التالية  األقساط  يخفض  وأن  عليها، 

ن عليه. السن الحقيقية للمؤمَّ

ز ـ دعوى الحلول:

دفع  الذي  ن  للمؤمِّ المشّرع  يمنح  لم  الحياة  على  التأمين  في 

المستفيد  أو  له  ن  المؤمَّ محل  الحلول  في  حق  التأمين  مبلغ 

ِقَبل  أو  منه  ن  المؤمَّ الحادث  في  تسبب  من  ِقَبل  حقوقه  في 

المسؤول عن هذا الحادث.

زاوية قانونية
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مصطلحات التأمين

مصطلحات التأمين

    Inscrutable fault

خطــأ غامــض او مجهــول الســبب : خطــأ ال يمكــن تحديــد الجهــة 

حــوادث  فــي  أحيانــًا  الوضعيــة  هــذه  وتنشــأ  عنــه  المســؤولة 

تصــادم الســفن، وفــي هــذه الحالــة ال تعتبــر أي مــن الســفينتين 

ــادث. ــن الح ــؤولة ع مس

  Policy register

سجل االصدار

ســجل يحتفــظ بــه المؤمــن لتدويــن بيانــات التأميــن عنــد إصــدار 

الوثيقــة ، وعــادة مــا تشــمل هــذه البيانــات علــى اســم المؤمــن 

ونــوع  الوثيقــة  ومــدة  التأميــن  وموضــوع  التأميــن  ونــوع  لــه 

ــخ ... ــاء ال الغط

وتحــدد قوانيــن الرقابــة واإلشــراف علــى شــركات التأميــن فــي 

ــه ،  ــا في ــب إثباته ــات الواج ــجل والبيان ــكل الس ــدان ش ــض البل بع

ولهــذا الســجل أهميتــه فيمــا يتعلــق بالضربيــة علــى أقســاط 

التأميــن ألنــه يعتبــر المرجــع االساســي الــذي تعتــد بــه مصلحــة 

الضرائــب. 

 Increased risk

خطر غير اعتيادي ، خطر مضاعف

يكــون الخطــر المؤمــن زائــداً اذا انطــوى علــى عناصــر ســلبية 

غيــر مرغــوب بهــا مــن وجهــة نظــر المكتتــب ولهــذا فأنــه يعتبــر 

خطــراً غيــر قياســي 

   Reinsurance reserve

احتياطي إعادة التأمين 

ألغطيــة  المتوقعــة  الكلفــة  لمواجهــة  مخصــص  احتياطــي 

إعــادة التأميــن للتأمينــات التــي هــي قيــد التحقــق، ولذلــك ُيوضــع 

جــزء مــن أقســاط هــذه التأمينــات جانبــًا علــى أنهــا أقســاط لــم 

ــد. ــب بع تكتس

  Contractors all risk Insurance

تأمين كافة أخطار المقاولين 

شــاملة  حمايــة  توفيــر  إلــى  التأميــن  مــن  النــوع  هــذا  يهــدف 

وكافيــة ضــد الخســائر واالضــرار الماديــة التــي تلحــق بأعمــال 

المقــاوالت ومكائــن ومعــدات االنشــاء، وكذلــك توفيــر الحمايــة 

للمقــاول ورب العمــل ضــد المســؤولية المدنيــة اتجــاه الغيــر 

اثنــاء تنفيــذ االنشــاءات فــي موقــع العمــل .
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اتفاقية تعاون بين جامعة دمشق
واالتحاد السوري لشركات التأمين

السوري  واالتحاد  دمشق  جامعة  رغبة  من  انطالقًا 
الطرفان  عقد  بينهما،  التعاون  بتوثيق  التأمين  لشركات 

أطر  بتطوير  منهما  رغبة  وذلك   ،2021/1/31 في  تفاهم  مذكرة 

المستوى  رفع  بهدف  والمهني  والعلمي  التعليمي  التعاون 

رفع  في  يسهم  بما  االقتصاد  كلية  من  للخريجين  العلمي 

مستوى األداء في شركات التأمين، والعمل على دعم وتطوير 

والتطوير  والتدريب  البحث  مجاالت  في  المشترك  التعاون 

ونشر المعرفة وخدمة المجتمع.

الدكتور  دمشق  جامعة  رئيس  السيد  من  كل  االتفاقية  وقع 

التفاهم  مذكرة  وتضمنت  زيود،  نزار  الدكتور  التأمين  لشركات  السوري  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  والسيد  عابدين  يسار  محمد 

التعاون في عدة مجاالت:

الماجستير والدكتوراه في كلية  التأمين لطالب  العلمية في مجال  التأمين بدعم األبحاث  حيث سيقوم االتحاد السوري لشركات 

االقتصاد وتقديم البيانات واإلحصائيات للطالب من شركات التأمين للطالب بهدف االستفادة منها في إجراء البحوث التأمينية.

م االتحاد لطالب الدراسات العليا الدعم المادي والمعنوي عند إجراء البحوث والسماح لهم بزيارة شركات التأمين وإجراء  كما سيقدِّ

التدريب الالزم، هذا وستعمل الجامعة على القيام بأبحاث ودراسات يحتاجها االتحاد أو إحدى شركات التأمين لتطوير أعمالها.

هذا واتفق الفريقان على إقامة ورشات عمل تخصصية في قضايا يقترحها الجانبان.

أخبار التأمين المحلية
أخبار التأمين
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استضاف االتحاد السوري لشركات التأمين مع هيئة اإلشراف على التأمين 
وبالتعاون مع الشركة السورية العربية للتأمين جلسة عرض وحوار 

السورية  الشركة  مع  بالتعاون  التأمين  على  اإلشراف  هيئة  أقامت  التأمين  لشركات  السوري  االتحاد  من  باستضافة 
العربية للتأمين جلسة عرض وحوار يوم اإلثنين /2021/3/8 في قاعة االتحاد السوري لشركات التأمين بعنوان )أهم الحوادث النوعية 

نة لديها، العوامل االكتتابية، شروط اإلعادة وحيثيات الحوادث وعالقتها بالظروف المحيطة( المؤمَّ

قدمها األستاذ باسل عبود مدير عام الشركة السورية العربية للتأمين واألستاذ خير درويش معاون مدير عام الشركة السورية 

العربية للتأمين وشهدت الجلسة حضوراً مميزاً من موظفي شركات التأمين وجواً من المشاركة والمناقشة الفعالة.

أخبار التأمين
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اجتماعات مديري التسويق
والعالقات العامة لشركات التأمين

الدكتور محمد عماد الدين خليفة مديرًا عامًا للشركة الكويتية للتأمين

عقد  االتحاد السوري لشركات التأمين ثالثة اجتماعات لمديري التسويق والعالقات العامة لشركات التأمين في مقر االتحاد 
برئاسة األمين العام الدكتور محمد عبادة المراد وذلك بتاريخ 2021/1/12 و2021/2/9 و2021/4/9 .

وهدفت االجتماعات إلى تعزيز الدور التسويقي لقطاع التأمين ومناقشة األفكار والمقترحات المطروحة من السادة مديري العالقات 

نشر  من  ويزيد  التأمين  شركات  مصلحة  يخدم  فيما  وممنهجة  منسقة  أطر  ضمن  ووضعها  لتفعيلها  الشركات  ممثلي  العامة 

ثقافة التأمين

الكويتية  السورية  الشركة  قامت 
الدين  عماد  محمد  الدكتور  بتعيين  للتأمين 

الدكتور  ويعتبر   ، للشركة  عامًا  مديراً  خليفة 

خليفة من الخبرات المهمة في قطاع التأمين .

أسرة مجلة التأمين والمعرفة تتمنى له التوفيق 

والنجاح في مهامه الجديدة.

أخبار التأمين
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أخبار التأمين

االتحاد السوري لشركات التأمين يعقد ثالثة اجتماعات للمديرين 
الماليين والفنيين العاملين في شركات التأمين السورية

السوري  االتحاد  عقد  
السيد  بحضور  التأمين  لشركات 

األمين العام الدكتور محمد عبادة 

للمديرين  اجتماعات  ثالثة  المراد 

العاملين  والفنيين  الماليين 

السورية  التأمين  شركات  في 

الخاص   17 المعيار  لمناقشة 

بعقود التأمين.

التساؤالت  كل  مناقشة  وتمت 

بهذا  للعمل  المقترحة  واآلليات 

برعاية االتحاد السوري لشركات التأمين كلية االقتصاد في جامعة دمشق

تستضيف اللقاء التشاوري حول تطوير المناهج األكاديمية للمنظمات غير الحكومية 

السوري  االتحاد  من  ورعاية  بمشاركة 
االقتصاد  كلية  استضافت  التأمين  لشركات 

تطوير  حول  التشاوري  اللقاء  دمشق  جامعة  في 

الحكومية  غير  للمنظمات  األكاديمية  المناهج 

أكاديمي  تعاون  مشروع  ضمن  الربحية  وغير 

قاعة  في   2021/2/23/ الثالثاء  يوم  وذلك  »مورال« 

السوري  االتحاد  عام  أمين  بحضور  العليا  الدراسات 

المراد  عبادة  محمد  الدكتور  التأمين  لشركات 

تم  آغا  ناصر  عمار  الدكتور  االقتصاد  كلية  وعميد 

التعريف بالمشروع حيث تطرق الدكتور شادي العظمة منسق مشاريع »ايريسموس بلس« التي طرحت مشروع مورال عن كيفية 

نشأة هذا المشروع، حيث ال يوجد إلى اآلن برنامج تعليم أكاديمي أو مواد أكاديمية متخصصة بعلوم إدارة المنظمات غير الحكومية 

التأمين  لشركات  السوري  االتحاد  بين  التعاون  اتفاقيه  توقيع  من  أسابيع  بعد  المشاركة  هذه  وتأتي  هذا  السورية.  الجامعات  في 

وجامعة دمشق ويتمنى االتحاد السوري لشركات التأمين النجاح والتوفيق لمشروع مورال في تطوير المناهج إلدارة المنظمات غير 

الحكومية في الجامعات السورية.

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  Sp

ring
 Issue

  I  2
0
2
1



Issue 37

42

أخبار التأمين

بجائزة  فوزها  »سالمة«،  للتأمين  العربية  اإلسالمية  الشركة  أعلنت 
لمنطقة  التأمين  جوائز  توزيع  حفل  في  العام«  لهذا  تكافل  شركة  »أفضل 
الشرق األوسط وشمالي أفريقيا 2021، والذي أقيم عن بعد في 27 كانون الثاني/

يناير.
السوق  مستوى  على  الرائدة  اإلسالمية  التأمين  حلول  الجائزة  هذه  وتكرم 
خدمة  في  الجودة  معايير  أعلى  توفير  الراسخ  والتزامها  سالمة  تقدمها  التي 

العمالء. 
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة سالمة: كان 2020 عامًا مفصليًا لشركتنا ليس لناحية انتقالها إلى حقبة جديدة في توفير 

الخدمات الرقمية المخصصة للعمالء فحسب، بل في تسجيلها أداًء ماليًا قويًا كذلك. 
للمجموعة  أرباح  توزيعات  شكل  على  نقدية  عائدات  دفع  على  قادرة  المنطقة  في  قليلة  تكافل  شركات  من  اليوم  سالمة  وتعد 

المؤهلة من حملة الوثائق والمساهمين.
وتهدف جوائز التأمين لمنطقة الشرق األوسط وشمالي أفريقيا، التي تنظمها شركة باجنت ميديا، إلى تكريم واالحتفاء بشركات 
بتوفير  تمتاز  والتي  األوسط،  الشرق  منطقة  عبر  المطالبات  إدارة  وشركات  التأمين،  ووسطاء  التأمين،  إعادة  وشركات  التأمين، 

خدمات متميزة للعمالء وتطوير منتجات مبتكرة خالل العام الماضي.
10 أعضاء من نخبة الرؤساء التنفيذيين عبر قطاع  وتشمل هذه الجائزة 20 فئة، حيث يتم تحديد الفائزين من لجنة تحكيم تضم 

التأمين في المنطقة. 
AAA وفقًا لمعايير  المستوى  المال من  الشريعة اإلسالمية مع كفاية رأس  تأمين إسالمي متوافقة مع  وتعد سالمة أكبر شركة 

ستاندرد آند بورز.

التأمين  أسعار  انخفاض  بأن  للتأمين  الخليج«  »أكسا  شركة  أفادت 
المطالبات،  عدد  تراجع  نتيجة  كان  الماضي،  العام  خالل  السيارات،  على 
القيادة،  معدالت  في  تغييرات  من  أحدثته  وما  اإلغالق  إجراءات  بسبب 
الجاري، وتوقعت في  العام  الربع األول من  انخفاض إضافي في  إلى  مشيرة 

الوقت نفسه استمرار التراجع خالل عام 2021.
عن  ينتج  قد  التأمين  أسعار  في  اإلضافي  االنخفاض  أن  الشركة  وأوضحت 
زيادة المنافسة في السوق، الفتة إلى أن معظم المتعاملين حاليًا ال يسدد 

فعليًا سوى الحد األدنى لألقساط.
الجاري،  العام  خالل  السيارات  على  التأمين  أسعار  توقعات  وبخصوص 

انخفاضًا  شهدنا  بأكمله  الماضي  العام  مدار  على  إنه  هيمبورغر:  فرانك  للشركة  التنفيذي  الرئيس  قال  الماضي،  بالعام  مقارنة 
ملحوظًا على أسعار التأمين على السيارات، لكننا ال نتوقع انخفاض مستوى التسعير إلى أقل من 10% إضافية، مقارنة بالمستوى الذي 

كان عليه في نهاية عام 2020.
وعزا هيمبورغر انخفاض أسعار التأمين على السيارات، خالل العام الماضي، إلى تراجع عدد المطالبات، وذلك بسبب إجراءات اإلغالق 
وما أحدثته من تغييرات في معّدالت القيادة، مضيفًا: نالحظ هذا العام بالفعل بأن مستويات المطالبات مماثلة لفترة ما بعد صيف 

. 2020

»سالمة« تفوز بجائزة »أفضل شركة تكافل لهذا العام«

أكسا: تراجع المطالبات أسهم في خفض أسعار تأمين المركبات

أخبار التأمين العربية
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بأن  مصر،  في  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  قررت 
السنوية  المباشرة  األقساط  إلجمالي  األقصى  الحد  يكون 
الممتلكات  تأمين  شركات  تبرمها  التي  التأمين  لعمليات 
من  بالمئة   10 الرئيسين  مساهميها  مع  والمسؤوليات 
إجمالي األقساط المباشرة السنوية للشركة، على أال تزيد 
 20 على  للشركة  تأميني  فرع  أي  في  األقساط   هذه  نسبة 

بالمئة من إجمالي أقساط الفرع.
موافاتها  التأمين  شركات  كل  المالية  الرقابة  وألزمت 
التي  التأمين  بعمليات  مفصل  ببيان  أشهر  ثالثة  كل 
األقساط  وقيمة  التأمين  ومبلغ  ونوع  مساهميها  تخص 

المباشرة.

الرقابة المالية المصرية تلزم شركات الممتلكات بعدم 
التأمين على أكثر من 10% من أصول مساهميها

أخبار التأمين

»متاليف«  وشركة  الوطني،  دبي  اإلمارات  مصرف  أعلن 
استراتيجية  شراكة  اتفاقية  توقيع  الحياة،  على  للتأمين 
ضمن  البنك  لعمالء  التأمين  وحلول  منتجات  لتوفير 
لألفراد  المصرفية  والخدمات  الثروات  إدارة  حلول  أقسام 
دولة  أنحاء  جميع  في  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات 

اإلمارات العربية المتحدة.
الشراكة  اتفاقية  تأتي  المصرف،  عن  الصادر  للبيان  ووفقًا 
حلول  من  شاملة  مجموعة  للعمالء  لتوفر  األمد  طويلة 
وتشمل  احتياجاتهم،  وفق  المصممة  واالدخار  الحماية 

التأمين على الحياة والحوادث والتأمين الصحي.
وسيتسنى للعمالء فرصة االستفادة من مجموعة من الخطط طويلة األجل التي توفر تغطية حماية عالية إلى جانب خيارات التأمين 

ضد األمراض المستعصية واإلصابات المسببة لإلعاقة.

المصري  االتحاد  رئيس  الزهيري-  عالء  األستاذ  
بالشرق   2021 لعام  التأمين  للتأمين يفوز بجائزة رجل 

األوسط وشمال أفريقيا.
الفائزين  لندن  ومقرها   MENA IR مؤسسة  أعلنت 
الشرق  مستوي  علي  التأمين  عناصر  أفضل  بجائزة 

األوسط وشمال أفريقيا.
 - الزهيري  عالء  األستاذ  التحكيم  لجنة  واختارت 
االتحاد  للتأمين ورئيس   gig المنتدب لشركة  العضو 
مستوي  علي  تأمين  رجل  أفضل  للتأمين  المصري 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
إنها  حيث  التأمين  جوائز  أهم  من  الجائزة  هذه  وتعد 
تعتمد باألساس علي اإلنجازات التي تم تحقيقها خالل 

عام كامل سواء في مجال التأمين أو إعادة التأمين.

مصرف اإلمارات دبي الوطني يقدم منتجات تأمين على الحياة 

عالء الزهيري رجل التأمين لعام 2021 
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قالت أكسا، ثاني أكبر شركة تأمين في أوروبا: إنها اتفقت على بيع 

عملياتها للتأمين في الخليج إلى مجموعة الخليج للتأمين مقابل 

269 مليون دوالر.

هذه   ،  AXA أكسا  لشركة  التنفيذي  الرئيس  بوبرل  توماس  وقال 

صوب  المستمرة  أكسا  رحلة  في  أخرى  خطوة  تمثل  العملية 

التبسيط.

الربع  بحلول  الصفقة  إكمال  تتوقع  إنها  بيان:  في  الشركة  وقالت 

الثالث من العام المقبل، وفق وكالة رويترز.

وبموجب شروط االتفاقية، ستستحوذ مجموعة الخليج على كل أعمال AXA في منطقة الخليج متضمنة حصة مجموعة يوسف 

بن أحمد كانو )YBA KANOO(، ما يجعلها واحدة من أكبر عمليات االستحواذ في قطاع التأمين في المنطقة.

وتعد AXA أكبر شركة تأمين دولية في خمسة أسواق في المنطقة مع وجود نشط خالل 70 عامًا، حيث تقدم مجموعة واسعة من 

التأمين الطبي والممتلكات  التركيز بشكل كبير على قطاعات  التأمينية للعمالء من الشركات واألفراد مع  المنتجات والخدمات 

والحوادث. 

إيفانز، في بيان صحفي: إن  البريطانية، هو  التأمين  قال رئيس رابطة شركات 

المتعلقة  المطالبات  إن  جائحة كوفيد 19 كان لها »تأثير غير مسبوق« حيث 

بفيروس كورونا ستدفع شركات التأمين البريطانية إلى دفع تعويضات تصل 

إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني.

وأوضح أن الجائحة سلطت الضوء على بعض »الفجوات غير المريحة« بين ما 

يتوقعه العمالء وما يغطيه تأمينهم بالفعل.

على  استحوذ  الوباء  تفشي  أثناء  التجارية  األعمال  توقف  إن  الرابطة:  وقالت 

الحصة األكبر - نحو ملياري جنيه. إضافة إلى 204 ماليين جنيه لمطالبات التأمين على الحياة والتأمين الصحي وحماية الدخل.

وسيتم دفع نحو 152 مليون جنيه لتأمين السفر و121 مليون جنيه للمناسبات الملغاة مثل حفالت الزفاف أو تأمين المسؤولية.

ثاني أكبر شركة تأمين أوروبية تبيع
عملياتها بالخليج لمجموعة كويتية

شركات تأمين بريطانية مطالبة بدفع تعويضات
بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني

أخبار التأمين العالمية
أخبار التأمين
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أعلنت مجموعة سويس ري للتأمين صافي دخل للمجموعة قدره 
األداء  ظهر  حيث   ،2021 عام  من  األول  الربع  في  دوالر  مليون   333
المتعلقة  الخسائر  تعويض  عن  األعمال  لجميع  القوي  األساسي 
المستجد” “كوفيد-19” والتى بلغت 643 مليون  بـ”فيروس كورونا 
دوالر أمريكي وتعويضات الكوارث الطبيعية الكبيرة التى بلغت 426 
مليون دوالر أمريكي، وباستثناء المطالبات واالحتياطيات المتعلقة بـ“وباء كورونا” ، بلغ صافي دخل المجموعة 843 مليون دوالر. 

مجموعة سويس ري للتأمين تحقق 3.5% عائد استثمار 
للوفيات  قياسية  أرقاًما  شهد   2021 عام  أن  للتأمين  ري  سويس  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  مومنتالر  كريستيان  أكد  جهته  من 
للشركة  المالية  النتائج  في  أيًضا  للوباء  رة  المدمِّ البشرية  الخسائر  وتنعكس  البلدان،  من  العديد  في  كورونا  بفيروس  المرتبطة 
والمجتمعات  عمالئها  دعم  الشركة  تواصل  وفيما  العالم،  في  الطبى  والتأمين  الحياة  على  تأمين  إعادة  شركة  أكبر  باعتبارها 

المتضررة من الوباء، يظل األداء األساسي لجميع أعمالها قوًيا للغاية ويدعم ثقتها.
كبير  حد  إلى  مدفوعة  االستثمار  نتيجة  وكانت   ،2021 عام  من  األول  الربع  في   %3.5 بنسبة  قوًيا  استثمار  عائد  المجموعة  وحققت 
بالدخل المتكرر المدعوم بمكاسب من تقييمات األسهم، وقد عكست النتيجة توازنًا فعااًل في اإلدارة النشطة والحفاظ على الدخل 

المستدام.

قالت مصادر بقطاع التأمين: إن شركات إعادة التأمين ستتحمل معظم 

تكاليف أزمة السفينة الجانحة التي عطلت حركة المرور بقناة السويس، 
وبمدفوعات من المتوقع أن تصل إلى مئات الماليين من الدوالرات.

جنحت  عندما  االرتباك  من  بحالة  العالمية  اإلمداد  سالسل  وأصيبت 
السفينة »إيفر غيفن« البالغ طولها400  متر في القناة يوم 23 آذار/مارس، 

لتستغرق فرق اإلنقاذ المتخصصة نحو أسبوع إلعادة تعويمها.
الدوران حول  إلى  البعض  400 سفينة، وقد اضطر  القناة في نحو  وأثر إغالق 

إفريقيا من أجل توصيل اإلمدادات إلى األسواق العالمية.
مطالبات  يغطي  وتعويض،  حماية  تأمين  السفن  لدى  يكون  ما  وغالبًا 
األطراف الثالثة في مسائل مثل اإلضرار بالبيئة واإلصابات البشرية. وتغطي 

خطط تأمين منفصلة األضرار المادية التي قد تلحق بجسم السفينة أو معداتها.
نة على »إيفر غيفن«:  المؤمِّ الجهة  البريطاني،  الحماية والتعويض  المطالبات لدى نادي  وبهذا الخصوص قال آالن ماكينون، مدير 
إن النادي يتوقع مطالبات بحق مالك السفينة من هيئة القناة عن األضرار المحتملة وفقد اإليرادات، إضافًة إلى مطالبات من بعض 
مالكي السفن التي تعطلت رحالتها، وكان أسامة ربيع رئيس هيئة القناة قال الشهر الماضي: إن الخسائر واألضرار الناجمة عن جنوح 

السفينة »إيفر غيفن« قد تصل إلى نحو مليار دوالر.
وسيغطي النادي البريطاني أول عشرة ماليين دوالر من خسائر الحماية والتعويض. وما يزيد على ذلك، ستغطيه محفظة أوسع من 
نوادي الحماية والتعويض بما يصل إلى 100 مليون دوالر، ثم يحل دور شركات إعادة التأمين مثل »لويدز لندن« بما يصل إلى 2.1 مليار 

دوالر.
وتسهم نوادي الحماية والتعويض ضمن جزء إضافي قدره مليار دوالر من الغطاء التأميني.

مجموعة سويس ري للتأمين تعلن صافي دخل للمجموعة
في الربع األول من عام 2021

شركات إعادة التأمين تتحمل معظم تكاليف أزمة سفينة قناة السويس 

أخبار التأمين
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the person records one point. No points are recorded 

when it lands as tails. The expected value of a coin flip in 

this trial is 0.5 points because there is only a 50% chance 

that the quarter will land as heads.

If you only flip the coin only twice, the average value 

could end up far from the expected value. Consecutive 

heads produce an average value of one point while two 

tails have an average value of zero points. Increasing the 

number of observations is more likely to yield an aver-

age value closer to the expected value. If there are 53 

heads and 47 tails during 100 flips, the average value 

would be 0.53, which is very close to the 0.5 expected 

value, This is how the law of large numbers works.

Understanding the Law of Large Numbers in Insurance

In the insurance industry, the law of large numbers pro-

duces its axiom. As the number of exposure units (poli-

cyholders) increases, the probability that the actual loss 

per exposure unit will equal the expected loss per expo-

sure unit is higher.To put it in economic language, there 

are returns to scale in insurance production.

In practical terms, this means that it is easier to establish 

the correct premium and thereby reduce risk exposure 

for the insurer as more policies are issued within a given 

insurance class. An insurance company is better off issu-

ing 500 rather than 150 fire insurance policies, assuming 

a stable and independent probability distribution for 

loss exposure.

To see it another way, suppose that a health insurance 

company discovers that five out of 150 people will suffer 

a serious and expensive injury during a given year. If the 

company insures only 10 or 25 people, it faces far great-

er risks than if it can ensure all 150 people. The company 

can be more confident that 150 policyholders will col-

lectively pay sufficient premiums to cover the claims 

from five customers who suffer serious injuries.

Special Considerations

There were nearly 6,000 insurance carriers in the United 

States as of 2016, according to the National Association 

of Insurance Commissioners. Some carriers are more 

successful than others who provide the same or similar 

types of coverage. If there are increasing returns to scale 

in insurance, thanks to the law of large numbers, then 

why are there so many insurance companies rather than 

a few giants dominating the industry?

First, all insurance companies are not equally adept 

at the business of providing insurance. This includes 

maintaining operational efficiency, calculating effective 

premiums, and mitigating loss exposure after a claim is 

filed. Most of these features do not impact the law of 

large numbers.

However, the law of large numbers becomes less effec-

tive when risk-bearing policyholders are independent of 

one another. This is most easily seen in the health and 

fire insurance industries because diseases and fire can 

spread from one policyholder to another if not properly 

contained. This problem is known as contagion.

There are also potentially insurable risks for which the 

law of large numbers theoretically could be useful, but 

there are not enough potential customers to make it 

work. Consider trying to insure a city against the risk of 

nuclear or biological warfare. It would take thousands 

or millions of major cities paying premiums to offset the 

cost of one realized risk. There aren’t enough cities in the 

world to make it work.

Finally, each insurance consumer has an individual risk 

preference, time preference, and price point for insur-

ance. As the variety in demands increases, the potential 

benefit from the law of large numbers decreases be-

cause fewer people want similar types of coverage.
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IInsurance companies rely on the law of large numbers to 

help estimate the value and frequency of future claims 

they will pay to policyholders.

When it works perfectly, insurance companies run a 

stable business, consumers pay a fair and accurate pre-

mium, and the entire financial system avoids serious 

disruption. However, the theoretical benefits from the 

law of large numbers do not always hold up in the real 

world.

What is the Law of Large Numbers?

The law of large numbers stems from the probability 

theory in statistics. It proposes that when the sample 

of observations increases, variation around the mean 

observation declines. In other words, the average value 

gains predictive power.

For example, consider a simple trial in which someone 

flips a quarter. Every time the quarter lands on heads, 

Insurance Awarences

The Law of Large Numbers
In the Insurance Industry
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around costs for medical goods and services, physical 

damage or liability resulting from the operation of auto-

mobiles, property damage or liability from home owner-

ship, and the loss of life.

Health Insurance Claims

Costs for a surgical procedures or inpatient hospital 

stays remain prohibitively expensive. In 2014, the aver-

age cost across the United States for a day in a hospital 

sat at $2,212. Individual or group health policies indem-

nify patients against financial burdens that may other-

wise cause crippling financial damage. Health insurance 

claims filed with carriers by providers on behalf of pol-

icyholders require little effort from patients, as 94% of 

medical claims were adjudicated electronically in 2011, 

a 19% increase from 2006. Policyholders must file paper 

claims where medical providers do not participate in 

electronic transmittals but charges result from covered 

services rendered by professionals or facilities. Ultimate-

ly, an insurance claim protects an individual from the 

prospect of large financial burdens resulting from an 

accident or illness.

Property and Casualty Claims

A home is typically one of the largest assets an individual 

owns. A claim filed against damage from covered perils 

is initially routed via phone or the internet to a represen-

tative of an insurer, typically an agent or claims adjuster. 

Unlike health insurance claims, the onus is on the policy-

holder to report damage to a deeded property he owns. 

An adjuster, depending on the type of claim, inspects 

and assesses damage to property for reimbursement to 

the insured. Upon verification of the damage, the ad-

juster initiates the process of reimbursing the insured.

Life insurance Claims

Life insurance claims require the submission of a claim 

form accompanied by a death certificate. The process, 

especially when claims involve high face amounts, may 

require in-depth examination by a carrier to ensure that 

the death of the covered individual did not fall under 

any exclusion contained in the contract, such as suicide 

or death resulting from a criminal act. Generally, the pro-

cess takes about 30 to 60 days without extenuating cir-

cumstances, affording beneficiaries the financial where-

withal to replace the income of the deceased or simply 

cover the burden of final expenses.
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WWhat is an ‘Insurance Claim’

An insurance claim is a formal request to an insurance 

company asking for a payment based on the terms of 

the insurance policy. The insurance company reviews 

the claim for its validity and then pays out to the insured 

or requesting party (on behalf of the insured) once ap-

proved.

Insurance claims cover everything from death benefits 

on life insurance policies to routine health exams at your 

local doctor. In many cases, third parties file claims on 

behalf of the insured person, but usually only the per-

son(s) listed on the policy is entitled to claims payment.

BREAKING DOWN ‘Insurance Claim’

A paid insurance claim serves to indemnify a policyhold-

er against financial loss. An individual or group pays pre-

miums as consideration for completion of an insurance 

contract between the insured party and an insurance 

carrier. The most common insurance contracts revolve 

Insurance Claim

Insurance Awarences
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Corona will push the future 

Almost /30%/ of financial plan in insurance companies 

is assigned for risk management and this percentage is 

increasing on a daily basis and with every wave of COVID 

19, the reason for this increasing is the impact of COVID 

/19/ & COVID /20/ on insurance markets, on capital 

markets, on assets risks, and on the growth of premiums.

As the virus begins to spread, most of insurance 

companies did not know how COVID Virus would affect 

their activities; in general and because of the lockdown 

measures in most countries the number and the 

volume of the claims had decreased; on other hand; life 

insurance line had increased.

The previous situation helped insurance companies to 

maintain their loss ratio at an acceptable level but it had 

negative impacts on their equity because of the hustle 

fluctuations in stock markets. 

Insurance companies are expecting more challenges on 

many aspects as business continuity, business resilience, 

liquidity and cash management, they started to work 

remotely and they believe that Corona will push the 

future to come early, thus they are looking for innovation 

in insurance.

COVID /19/ enhanced the quick responses of insurance 

companies and made them more ready and flexible to 

deal with new shocks and crisis as digitalization, new 

viruses, etc.  In addition to that, insurance companies 

have become more sensitive to the economic 

expectations issued from international institutions as 

monetary fund. 

Insurance companies responded to corona crisis by 

using two approaches and both approaches based on 

dedicating a team to response immediately to the crisis 

and a team to deal with the impacts on long term.  

As a result, insurance companies introduced corona virus 

insurance policy in addition to new health insurance 

plans; and they created new distribution channels to 

reach more customers. On other side, they thought 

outside the box and decided to create impact that goes 

far beyond the insured expectations.

Insurance attracted the talent in order to enhance 

innovation culture, to improve business resilience and 

to keep their contribution to economic growth.  

By:  Dr. Maher Sinjar

Insurance Awarences
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of management. Management is responsible for ensur-

ing return on investment made by shareholders. small 

shareholders are still an important source of capital for 

corporations as the mutual funds industry is still emerg-

ing.The issues relating to efficiency of a management is 

of concern to shareholders as there is no control mech-

anism through which they can control the activities of 

the management, whose efficiency is detrimental for 

returns on their (shareholders) investments.

The management of a corporation is accountable to its 

stakeholders. Accountability issues emerge out of the 

stakeholders’ need for transparency of management in 

the conduct of business. Since the activities of a corpo-

ration influence the workers, customers and society at 

large, some of the accountability issues are concerned 

with social responsibility that a corporation must shoul-

der.

Good corporate governance is the key to efficiency in a 

competitive environment, as it provides a cutting edge. 

It is necessary not just because it is good for the share-

holders and other stakeholders, it is essential because 

it is in the interest of the company itself in the present 

competitive environment existing in Insurance.

It is good for the shareholders because it is good for the 

company on which their future depends. If the quality 

of corporate governance is good, decision-making pro-

cess should be transparent, consistent with the need 

to protect the competitive interests of the company as 

otherwise shareholders and other stakeholders in the 

enterprise would lose out.

Corporate governance is the acceptance by the man-

agement of the inalienable rights of shareholders as the 

true owners of the corporation and of their own role as 

trustees on behalf of the shareholders. It is about com-

mitment of values, about ethical business conduct and 

about making a distinction between personal and cor-

porate funds in management of the company.

Investment is an act of faith in the ability of corporate 

management. Investors expect management to act as 

trustees and ensure safety of capital and also to earn 

rate of return higher than cost of capital. Management 

is expected to protect the investors’ interest and adopt 

good corporate governance practices.

Despite various attempts, neither a globally accepted 

definition nor a universally agreed model of corporate 

governance could be established so far. Though there is 

agreement as to general and basic principles of corpo-

rate governance but applications are made according 

to the needs of an individual organisation and existing 

business environment.

Good corporate governance is not ‘one size fits all” prop-

osition, and a wide diversity of approaches to corporate 

governance should be expected and entirely appropri-

ate. Moreover, a corporation’s practices will evolve as it 

adapts to changing situations.

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  Sp

ring
 Issue

  I  2
0
2
1



Issue 37

52

Insurance Awarences

certain norms indeed we need to comply with. Similarly, 

we also need to maintain certain norms. Here comes the 

importance of corporate governance in a service orient-

ed financial institutions like ours and for all other insur-

ance firms.

The synonym of corporate governance is “good gov-

ernance”. Governance indicates behaviour. The gover-

nance is the responsibility and accountability for the 

overall operation of an organisation. Governance is a 

shared process of top level leadership, policymaking 

and decision making. Corporate Governance is a rela-

tively new issue .

The concept of corporate governance is defined in sev-

eral ways because it potentially covers the entire gamut 

of activities having direct or indirect influence on the 

financial health of corporate entities. Corporate gover-

nance is a system by which business corporations are 

directed and controlled. It specifies the distribution of 

rights and responsibilities among different participants 

in the corporation.Corporate governance also spells out 

the rules and procedures for corporate decision-making.

But who are the participants here? The answer is – board 

members, managers, shareholders and other stakehold-

ers.

Now obviously the question comes as – who are the 

stakeholders?

The stakeholders are those that have interests in the or-

ganisation i.e.:

1- Shareholders

2- Stakeholders

3- Employees

4- Suppliers

5- Customers

Ensuring better corporate performance through in-

volvement in strategy formulation and policy making, 

corporate conformance through top management’s su-

pervision surveillance and accountability to the stake-

holders come under the ambit of corporate governance.

First consideration is the strategy formulation. It is the 

plan that help identify agency goals, objectives, and 

performance measures. The plans are evaluated annual-

ly to determine their efficiency and success.

Corporate governance addresses three basic issues of 

any organisation:

Ethical issues,

Efficiency issues,

Accountability issues.

Ethical issues are concerned with the problem of fraud/

fraudulent activities, which is becoming wide spread in 

capitalist economies. Corporations often employ fraud-

ulent means to achieve their goals. At times corpora-

tions may resort to unethical means like bribes, giving 

gifts to potential customers and lobbying under the 

cover of public relations in order to achieve their goals 

of maximising long-term owner value.

Efficiency issues are concerned with the performance 
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GGood corporate governance is key to efficiency in a 

competitive environment, as it provides a cutting edge. 

It is necessary, not just because it is good for the share-

holders and other stakeholders, but because it is in the 

interest of the company itself in the present prevailing 

competitive environment in insurance industry.

Financial or Monetary Management is all about con-

trolling  company’s finances so that  can make better 

decisions. by appoint accountants and officials in our 

internal audit department to keep proper track of the 

company’s income and spending.

Even in our handling of personal finance, it is important 

to practice sound money management practice, which 

will invariably help us to :

Control our spending, build up good credit record & 

avoid situations for debt/ taking loan.

Prepare ourselves for unexpected emergencies to cope 

with.

Save money & resorting to follow proper investment 

mechanism.

Focus on future goals for better control of personal fi-

nances.

Money management is an important skill that can help 

us meet our goals and give us peace of mind. We need 

to educate ourselves on our various options and think 

realistically about what we can afford now, and what we 

will be able to afford in future and obviously there are 

Corporate Governance in Insurance Sector

Insurance Awarences
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الكلمة األخيرة

بقلم المهندس حكم غنوم 

نائب األمين العام
لالتحاد السوري لشركات التأمين

عندمــا طلــب منــي كتابــة الكلمــة األخيــرة فــي مجلــة 
المختلــط  الشــعور  انتابنــي ذلــك  »التأميــن والمعرفــة« 
مكنونــات  إخــراج  فــي  الرغبــة   .. والرهبــة  الرغبــة  بيــن 

النفــس .. والرهبــة مــن هــذه المكنونــات ..

ــة  ــاد للحظ ــة االبتع ــي فرص ــن منحن ــل لم ــكر الجزي فالش
ودراســة  واإلحصائيــات  والحســابات  األرقــام  عالــم  عــن 
الجــدوى االقتصاديــة والمعــادالت الرياضيــة لمــدة تزيــد 
علــى خمســة عشــر عامــًا، أي مــن تاريــخ دخولــي إلــى عالــم 
التأميــن ووثائقــه وأنواعــه وتســوية الحــوادث والخســائر 
ومعوقــات العمــل وافتتــاح مراكــز إصــدار عقــود التأميــن 

اإللزامــي.

ونحــن فــي المرحلــة الراهنــة نحمــل شــعار األمــل بالعمــل 
طريقــًا ومنهجــًا لبــدء مرحلــة مســتقبلية جديــدة فــي 
فيهــا  تغيــرت  رحلــة  الســورية..  العربيــة  الجمهوريــة 
الكثيــر مــن المعــادالت الدوليــة، وتــم تثبيــت المعــادالت 
التــي فرضهــا الشــعب الســوري العظيــم بدمــاء شــهدائه 

وآالم جرحــاه.

آمالــه  لتحقيــق  بالعمــل  بالنهــوض  ســتبدأ  مرحلــة 
فــي  وحــر  مســتقل  قــوي  وطــن  بنــاء  فــي  وتطلعاتــه 

. تــه ا ر ختيا ا

وســيكون ركيزتــه األساســية هــي العمــل لتحقيــق األمــل 
األمــل  هــو  ألنــه  األســد  بشــار  الرئيــس  ســيادة  بقيــادة 
والعالــم.. والمنطقــة  ســورية  فــي  مشــرق  بمســتقبل 

شــعار يتألــف مــن كلمتيــن ..أمــل .. عمــل.

فاألمــل هــو الطريــق نحــو الثقــة بــاهلل وبالوطن وبالشــعب 
ــادف  ــادق اله ــل الص ــق إال بالعم ــل ال يتحق ــم جمي ــو حل وه

والمتقــن.
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